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Atualizações Jurídicas Relevantes  

Volume 12 – Abril/2022 

Neste capítulo, abordar-se-ão as principais atualizações jurídicas e jurisprudenciais, e as mais 

recentes e relevantes jurisprudências firmadas pelos Tribunais Superiores, notadamente o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. No universo Jurídico é fundamental 

manter-se bem-informado. Para isto, conte sempre conosco. 

Vamos juntos! 

1. Jurisprudências Recentes 

 

1.1 Supremo Tribunal Federal - STF 

1.1.1 Servidores admitidos sem concurso antes de 1988 não podem 

ser reenquadrados em plano de cargos de efetivos 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que servidor admitido sem concurso público 

antes da promulgação da Constituição da República de 1988 não pode ser reenquadrado 

em novo plano de cargos, carreiras e remuneração. A decisão foi tomada no julgamento do 

Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 1306505, com repercussão geral (Tema 1157), na sessão 

virtual encerrada em 25/3. O voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, foi acolhido de 

forma unânime. 

O entendimento vale, também, para beneficiados pela estabilidade excepcional do 

artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A regra não prevê o 

direito à efetividade, garantia inerente aos servidores admitidos mediante concurso público. 

O recurso foi interposto pelo Estado do Acre contra decisão do Tribunal de Justiça local 

(TJ-AC) que, em mandado de segurança, reconheceu o direito ao reenquadramento de um 
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servidor – originalmente contratado sem concurso, pelo regime celetista, em 1986 – em novo 

de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz). 

Sua admissão, portanto, ocorreu fora do período estipulado pelo artigo 19 do ADCT, que 

conferiu estabilidade excepcional aos servidores em exercício há pelo menos cinco anos 

continuados na data da promulgação da Constituição. 

Segundo o TJ-AC, ele já estava reenquadrado no PCCR antes da Emenda Constitucional 

estadual 38/2005, que conferiu estabilidade aos servidores admitidos até 31/12/1994 e foi 

declarada inconstitucional pelo STF, e havia usufruído, durante anos dos benefícios legalmente 

previstos apenas para servidores públicos efetivos concursados. Segundo a decisão, a 

administração pública não poderia impedir, agora, seu reenquadramento no novo plano, 

em razão da impossibilidade de revisar situações consolidadas pelo decurso do tempo. 

 

A tese de repercussão geral fixada é a seguinte: "É vedado o reenquadramento, em novo 

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes 

da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade 

excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à 

efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 

3609". 

Vejamos a letra dos dispositivos citados na tese geral fixada: 

 

Art. 19 ADCT. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício 

na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que 

não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são 

considerados estáveis no serviço público. 
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§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título 

quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos 

de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo 

de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar 

de servidor. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos 

da lei. 

 

Art. 37 CF. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração [...] 

 

 

Ao votar pelo provimento do recurso, o relator explicou que a Constituição Federal (artigo 

37, inciso II) deixa claro que apenas é considerado estável o servidor que ingressar na 

administração pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de 

provimento efetivo e após o cumprimento de três anos de exercício. Segundo o ministro, a 

jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as situações flagrantemente 

inconstitucionais não podem ser consolidadas pelo decurso do tempo. 

Ele observou que nem mesmo os servidores que preenchem os requisitos do artigo 19 

do ADCT têm direito aos benefícios conferidos aos que ingressaram na administração 

pública mediante concurso. Assim, com menos razão, não se pode cogitar a continuidade de 

situação em que servidor contratado pelo regime celetista, sem concurso público, sem 

estabilidade, usufrui de benefícios legalmente previstos apenas para servidores efetivos. 

O ministro ressaltou, ainda, que a jurisprudência do STF diferencia a “estabilidade 

excepcional” do ADCT da efetividade. Essa diferença foi reforçada no julgamento da Ação 
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Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3609, quando a Corte invalidou a Emenda Constitucional 

38/2005 do Acre. 

Ao final de seu voto, o relator dispensou o trabalhador de devolver os valores 

eventualmente recebidos como acréscimos salariais, de boa-fé, até a data de conclusão do 

julgamento, considerando o caráter alimentar da quantia paga. 

 

1.2 Superior Tribunal de Justiça 

1.2.1 Nudez não é indispensável para caracterizar crimes do ECA por 

exposição sexual de menores 

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou que o sentido da expressão 

"cena de sexo explícito ou pornográfica", trazida no artigo 241-E do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), não se restringe às imagens em que a genitália de crianças e adolescentes 

esteja desnuda, ou que mostrem cenas de sexo. 

Segundo o colegiado, com base no princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente, o alcance da expressão deve ser definido a partir da análise do contexto da 

conduta investigada, e é imprescindível verificar se há evidência de finalidade sexual – o que 

pode ocorrer sem a exposição dos genitais do menor. 

A partir dessas conclusões, em decisão unânime (com ressalva do entendimento pessoal 

do ministro Sebastião Reis Júnior), a Sexta Turma reformou acórdão de segundo grau que havia 

absolvido um homem acusado de produzir e armazenar imagens pornográficas envolvendo 

menores de idade, sob o fundamento de que não teria havido exposição da genitália das vítimas. 

 

 

 

Vejamos os diversos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente elencados no 

decisium: 
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Art. 6. Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, 

as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 

peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

[...] 

Art. 240.  Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, 

cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

[...] 

Art. 241-B.  Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra 

forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança 

ou adolescente:  

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  

§ 1 o A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o 

material a que se refere o caput deste artigo.  

§ 2 o Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às 

autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 

241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por:  

I – agente público no exercício de suas funções; 

II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades 

institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes 

referidos neste parágrafo;  

III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço 

prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à 

notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário.  

§ 3 o As pessoas referidas no § 2 o deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito 

referido. 

[...] 

Art. 241-E.  Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito 

ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em 

atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma 

criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. 
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O colegiado analisou recurso especial interposto pelo Ministério Público após a absolvição 

do réu na primeira e na segunda instâncias. De acordo com a denúncia, o acusado, com 

evidente intuito de satisfação da própria lascívia, teria fotografado duas adolescentes em 

poses sensuais, usando apenas lingerie e biquíni. 

Ao manter a absolvição decidida em primeira instância, o tribunal estadual entendeu que, 

para que a conduta do acusado fosse enquadrada nos artigos 240 e 241-B do ECA, as 

fotografias deveriam exibir os órgãos genitais das vítimas, ou apresentá-las em cena de 

sexo explícito ou pornográfica. Como as adolescentes não estavam nuas nas imagens juntadas 

aos autos pela acusação – mas sim de lingerie e biquíni –, a corte de origem entendeu que não 

se configuraram os crimes. 

A relatora do recurso, ministra Laurita Vaz, apontou que a interpretação do ECA, como 

previsto em seu artigo 6º, deve sempre levar em consideração os fins sociais a que a lei se 

dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a 

condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

Por isso, de acordo com a magistrada, "ao amparo desse firme alicerce exegético", é 

forçoso concluir que o artigo 241-E do estatuto, "ao explicitar o sentido da expressão 'cena 

de sexo explícito ou pornográfica', não o faz de forma integral e, por conseguinte, não 

restringe tal conceito apenas àquelas imagens em que a genitália de crianças e adolescentes 

esteja desnuda". 

A ministra mencionou precedente da própria Sexta Turma, que, em 2015, por maioria, 

entendeu que a definição legal de pornografia infantil do ECA não é completa e deve ser 

interpretada à luz do princípio da proteção integral. 

Laurita Vaz reforçou que a lei oferece proteção absoluta à criança e ao adolescente, e 

que, para identificar os delitos tipificados no ECA, é preciso analisar todo o contexto que envolve 

a conduta do agente. 

"É imprescindível às instâncias ordinárias verificarem se, a despeito de as partes íntimas 

das vítimas não serem visíveis nas cenas que compõem o acervo probante (por exemplo, pelo 

uso de algum tipo de vestimenta) contido nos autos, estão presentes o fim sexual das imagens, 

poses sensuais, bem como evidência de exploração sexual, obscenidade ou pornografia", 

afirmou a relatora. 
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Ao afastar o fundamento que motivou a absolvição do réu, a magistrada concluiu ser 

necessário devolver os autos à instância de origem para que, com base nas provas produzidas, 

seja julgada novamente a ação penal 

1.2.2 Ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe 

a prescrição da execução da obrigação de pagar 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a 

propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar. 

A decisão teve origem em ação de cumprimento de sentença ajuizada por uma 

pensionista, em agosto de 2018, contra a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para receber 

valores provenientes de decisão judicial coletiva que reconheceu a seu falecido esposo o direito 

à Gratificação de Atividade de Controle e Combate de Endemias (Gacen), no mesmo valor fixo 

pago aos servidores em atividade. 

A Funasa alegou a prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que o termo 

inicial do prazo de cinco anos para a propositura da execução contra a Fazenda Pública se dá 

com o trânsito em julgado da sentença condenatória – no caso, 1º de junho de 2012. Alegou 

ainda excesso de execução, apresentando novos valores. 

Em primeira instância, o juiz determinou novos cálculos e rejeitou a alegação de 

prescrição, por entender que o termo inicial do prazo, quando há necessidade de implementar 

a obrigação de fazer para a elaboração dos cálculos das parcelas em atraso, é contado a partir 

do cumprimento de tal obrigação, e não a partir do trânsito em julgado da sentença. A 

decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). 

 

 

 

 

 

 

Vejamos a ementa do decisium:  
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O acórdão regional está em dissonância com a atual jurisprudência da Corte 

Especial deste Superior Tribunal, que, no julgamento do REsp 

1340444/RS, pacificou o entendimento segundo o qual o prazo 

prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de 

execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a 

propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar. 

No caso dos autos, a sentença proferida na ação de conhecimento transitou 

em julgado em 1º/6/2012, enquanto a execução referente à obrigação de 

pagar foi proposta em agosto de 2018, quando já transcorridos mais de 

cinco anos do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que torna 

impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 

Agravo interno não provido. 

 

 

 

 

O relator do recurso na Primeira Turma, ministro Sérgio Kukina, destacou que a decisão 

do TRF5 está em dissonância com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, que, no julgamento 

do REsp 1.340.444, fixou o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão 

executória é único, de modo que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não 

interrompe o prazo para a execução da obrigação de pagar. 

A pensionista, em agravo interno, alegou haver uma distinção na hipótese, pois o próprio 

juízo da execução fixou a obrigação de fazer como essencial para a obrigação de pagar, 

não havendo, assim, como computar o prazo de prescrição na pendência da satisfação daquela 

obrigação. 

O magistrado salientou que o citado precedente só pode ser excepcionado nas hipóteses 

em que a própria decisão transitada em julgado – ou o juízo da execução, dentro do prazo 

prescricional – reconhece que a execução de um tipo de obrigação depende, necessariamente, 
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da prévia execução de outra espécie de obrigação – peculiaridade que não ocorreu no caso 

analisado. 

"A referida orientação se aplica perfeitamente ao caso dos autos, no qual a sentença 

proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 1º de junho de 2012, enquanto a 

execução referente à obrigação de pagar foi proposta em agosto de 2018, quando já 

transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que torna 

impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória", declarou Kukina. 

1.2.3 Competência da Justiça Federal em ações de improbidade se 

define pela pessoa, e não pelo objeto da lide 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a competência da 

Justiça Federal para as ações de improbidade administrativa é definida em razão da presença, 

na relação processual, das pessoas jurídicas de direito público previstas no artigo 109, I, da 

Constituição Federal (CF/1988), e não pela natureza federal da verba sujeita à fiscalização do 

Tribunal de Contas da União (TCU). 

A decisão teve origem em ação de improbidade ajuizada por município maranhense 

contra um ex-prefeito, a fim de apurar possíveis irregularidades na prestação de contas de 

verbas federais decorrentes de convênio firmado com o Programa Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Rurais (Pronat). 

No recurso submetido ao colegiado, o Ministério Público Federal defendeu que a 

presença do ente federal não poderia ser o único motivo para a manutenção do processo na 

Justiça Federal. 

O relator, ministro Mauro Campbell Marques, lembrou que a competência para ações de 

ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa, relacionadas a eventuais 

irregularidades na utilização ou prestação de contas de repasses de verbas federais aos demais 

entes federativos, vinha sendo resolvida pelo STJ com base nas Súmulas 208 e 209 – ambas 

editadas pela Terceira Seção, responsável pela fixação da competência em matéria penal. 

O primeiro enunciado define que "compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito 

municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal". O 
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segundo prevê que "compete à Justiça estadual processar e julgar prefeito por desvio de 

verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal". 

O magistrado recordou ainda que a CF/1988, em seu artigo 109, IV, dispõe sobre a 

competência penal da Justiça Federal, especificamente para os crimes praticados em 

detrimento de bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas. Dessa forma, segundo o relator, para se reconhecer a competência, em regra, bastaria 

haver o interesse da União, sem a necessidade de sua presença em qualquer dos polos da 

demanda. 

Entretanto, ele destacou que o mesmo artigo, em seu inciso I, estabelece a competência 

absoluta em razão da pessoa (ratione personae), configurada pela presença, na demanda, dos 

entes elencados no referido dispositivo, independentemente da natureza da relação jurídica 

litigiosa. 

"Nesse contexto, a aplicação dos referidos enunciados sumulares, em processos de 

natureza cível, tem sido mitigada no âmbito deste Tribunal Superior", salientou o 

ministro. 

 

 

 

 

O julgado fixou pontos importantes em relação a três dispositivos. Façamos a leitura das 

letras citadas no processo: 

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, 

as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

 

Súmula 208: Compete à Justiça Federal processar e julgar Prefeito Municipal por desvio 

de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal 
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Súmula 209: Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba 

transferida e incorporada ao patrimônio municipal. 

 

Conforme a fundamentação da decisão, nos processos cíveis as súmulas acima devem ser 

utilizadas mediante uma regra hermenêutica de distinção: 

 

O relator lembrou que a Segunda Turma, ao julgar o REsp 1.325.491, afirmou a 

necessidade de uma distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 em 

processos cíveis. "Nas ações de ressarcimento ao erário e improbidade administrativa 

ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de 

contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato de as verbas estarem 

sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não 

justifica a competência da Justiça Federal", complementou Mauro Campbell Marques, 

ressaltando que há esse entendimento também no Supremo Tribunal Federal (STF). No 

caso em julgamento, ao afastar a competência da Justiça Federal, o relator observou que 

não há nos polos do processo ente federal indicado no artigo 109, I, da CF/1988. 

"Ademais, não existe nenhuma manifestação de interesse em integrar o processo por 

parte de ente federal, e o juízo federal consignou que o interesse que prevalece 

restringe-se à órbita do município autor, o que atrai a competência da Justiça 

estadual", concluiu. 

 

 

1.3 Tribunal Superior do Trabalho 

1.3.1 Anulada reserva de crédito em ação cível para pagar 

condenação trabalhista 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça 

do Trabalho para prosseguir a execução e a reserva de crédito determinada por um juiz 

trabalhista nos autos de ação em tramitação no juízo cível que envolve empresa em recuperação 

judicial. O valor seria destinado a satisfazer condenação da Premium Foods Brasil S.A. ao 
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pagamento de parcelas trabalhistas devidas a um supervisor de vendas admitido e dispensado 

após o pedido de recuperação da empresa frigorífica. 

O pedido de recuperação judicial, apresentado em 2009, tramita na 8ª Vara Cível de São 

José do Rio Preto. Em 2015, a Premium Foods foi condenada pelo juízo da 42ª Vara do Trabalho 

de São Paulo (SP) a pagar cerca de R$ 24 mil ao empregado, relativos a verbas rescisórias. Ele 

havia prestado serviços de 2013 a 2014, após, portanto, o pedido de recuperação, fato que 

gerou toda a controvérsia acerca da competência da Justiça do Trabalho.  

Na fase da execução da sentença, o juízo trabalhista, mediante indicação do supervisor, 

determinou a reserva de parte dos créditos a que a empresa teria direito em ação movida por 

ela em 2020 na 2ª Vara Cível de Jataí (GO), relativa à comercialização de gado para abate.  

A empresa frigorífica recorreu da decisão, sob o argumento de que o juízo trabalhista era 

incompetente para determinar a penhora, pois os créditos devidos deviam ser executados nos 

autos da recuperação judicial, perante a Justiça comum.   

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), porém, concluiu que o crédito do 

empregado não deveria ser habilitado no juízo da recuperação judicial, pois a dívida trabalhista 

era posterior ao pedido de recuperação judicial, e determinou o prosseguimento da execução 

na Justiça do Trabalho. Em relação à reserva de crédito, o TRT, considerando que não havia 

notícia de que a empresa teria outros meios de quitar a dívida, manteve a determinação da 

penhora de forma simultânea com o juízo de recuperação. 

No recurso de revista, o frigorífico sustentou que a determinação de prosseguimento da 

execução na Justiça do Trabalho feria o princípio da preservação da empresa e o devido processo 

legal. No seu entendimento, a competência para quaisquer atos de expropriação é do juízo 

recuperacional, até o efetivo encerramento da recuperação judicial. 

Prevaleceu, no julgamento, o voto do ministro Lelio Bentes Corrêa, que explicou que a 

controvérsia diz respeito à competência para o prosseguimento da execução no caso de créditos 

extraconcursais, ou seja, constituídos após o deferimento da recuperação judicial. Nesse sentido, 

lembrou que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), embora 

esses créditos não se submetam à recuperação judicial, a execução deve prosseguir no juízo 

universal. Com esse fundamento, votou pela incompetência da Justiça do Trabalho. 
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Em relação à penhora dos valores a serem recebidos pela empresa na ação cível, o 

ministro registrou sua preocupação de que a existência de dois juízes atuando ao mesmo tempo 

na execução pode gerar situações de difícil resolução. No mesmo sentido, o ministro Augusto 

César destacou que a reserva não foi realizada junto ao juízo universal, onde se resolveria com 

mais facilidade a questão, mas nos autos de uma execução que a empresa move contra terceiros, 

interferindo, de alguma forma, no encontro de contas que é feito no processo de recuperação 

judicial. 

A relatora, ministra Kátia Arruda, ficou vencida, ao votar pelo provimento do recurso 

apenas em relação à competência, mantendo a reserva de créditos, mediante 

encaminhamento ao juízo falimentar, para que ele acompanhasse e liberasse os valores em 

favor do empregado, caso entendesse de direito. 

 

 

  

 

Vejamos as partes mais importantes do voto do relator e o produto do acórdão do 

decisium: 

 

Tratando-se de processo submetido à fase de execução, a interposição de recurso de 

revista está restrita à hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição 

Federal, nos termos do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266 do TST, pelo que 

desde logo fica afastada a viabilidade do recurso de revista pela violação 

infraconstitucional indicada e por divergência jurisprudencial. O TRT concluiu que o 

crédito do reclamante não deve ser habilitado no Juízo da Recuperação Judicial 

(habilitação retardatária), já que sua constituição foi posterior ao pedido de recuperação, 

determinando o prosseguimento da execução na Justiça do Trabalho, com fundamento 

do art. 49 da Lei º 11.101/2005, que dispõe que "estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." Por outro lado, 

manteve a determinação do Juízo da execução quanto à reserva de créditos que a 

empresa executada possua nos autos do Processo nº 5063948.16.2020.8.09.0093, em 

trâmite na 2ª Vara Cível de Jataí/GO. Mostra-se conveniente o processamento do recurso 

de revista para a análise da alegada violação do art. 5.º, LIV, da Constituição Federal, em 
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especial no que se refere ao cabimento da manutenção da reserva de crédito determinada 

nesta execução pois, conforme a jurisprudência do STJ, são incompatíveis com a 

recuperação judicial os atos de excussão de bens praticados por outros órgãos 

judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas 

devedoras. 

Conhecido o Recurso de Revista, por afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o seu 

provimento é medida que se impõe.  Dou provimento ao Recurso de Revista a fim de 

reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da 

execução, inclusive quanto à determinação de reserva de crédito no processo n. 

5063948.16.2020.8.09.0093, em trâmite na 2ª Vara Cível de Jataí/GO. ACORDAM os 

Ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, dar 

provimento ao Agravo para seguir no exame do Agravo de Instrumento. Acordam, ainda, 

por unanimidade, conhecer do Agravo de Instrumento e, reconhecendo a transcendência 

jurídica da causa, dar-lhe provimento para determinar o processamento do Recurso de 

Revista. Acordam, por fim, por unanimidade, reconhecendo a transcendência jurídica da 

causa, conhecer do Recurso de Revista, por afronta ao artigo 5º, LIV, da Constituição da 

República, e, no mérito, por maioria, vencida a Excelentíssima Ministra Kátia Magalhães 

Arruda, dar-lhe provimento a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho 

para prosseguimento da execução, inclusive quanto à determinação de reserva de crédito 

no processo n.º 5063948.16.2020.8.09.0093, em trâmite na 2ª Vara Cível de Jataí/GO. 
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QUADRO SINÓTICO 

 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

ARE 1306505 
Servidores admitidos sem concurso antes de 1988 não podem ser reenquadrados 

em plano de cargos de efetivos; 

SEGREDO DE 

JUSTIÇA 

Nudez não é indispensável para caracterizar crimes do ECA por exposição sexual 

de menores; 

AREsp 1.804.754. 
Ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe a prescrição da 

execução da obrigação de pagar; 

CC 174.764. 
Competência da Justiça Federal em ações de improbidade se define pela pessoa, 

e não pelo objeto da lide; 

RR-1032-

10.2015.5.02.0042  

Anulada reserva de crédito em ação cível para pagar condenação trabalhista. 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 
⮚ Artigo 19 das ADCT'S; 

⮚ Artigos 240, 241 - B e 241 - E do ECA; 

⮚ Artigo 109, I e IV da Constituição Federal; 

⮚ Artigo 37 da Constituição Federal. 
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BOLETIM DE INFORMATIVOS 

 

Fique por dentro das principais decisões publicadas em Informativos do STF/STJ que 

podem cair sua na prova! 

Supremo Tribunal Federal  

⮚ Informativo 1048 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS;  

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO 

 

Lei da meia-entrada: entidades emitentes da CIE e liberdade de associação – ADI 5108/DF É inconstitucional 

exigir das entidades estudantis locais e regionais, legitimadas para a expedição da carteira de identidade 

estudantil (CIE), filiação às entidades de abrangência nacional. 

 

O dever de filiação instituído pela Lei 12.933/2013, “Lei da meia-entrada”, viola o princípio da liberdade de 

associação — que é visto como expressão da autonomia da vontade da pessoa natural ou jurídica (voluntariedade) 

—, pois importa em indevida intervenção direta do Estado na autonomia de entidade estudantil, que se vê obrigada 

a se associar a instituição não necessariamente alinhada a suas metas, princípios, diretrizes e interesses. Ademais, 

a interpretação teleológica e sistemática da norma denota que as “entidades estaduais e municipais” nela referidas 

restringem-se às caracterizadas como de representação estudantil. Admite-se a definição de um modelo único 

nacionalmente padronizado da CIE, desde que publicamente disponibilizado e fixados parâmetros razoáveis que 

não obstem o acesso pelas entidades com prerrogativa legal para sua emissão.  

A medida confere maior racionalidade ao sistema, porquanto facilita a fiscalização e o combate às fraudes. 

Assim, a escolha de certas entidades nacionais para a definição e disponibilização do modelo de CIE constitui opção 

legítima do legislador, em especial diante da enorme representatividade e relevância de suas atuações. Com base 

nesses entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta. 
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Superior Tribunal de Justiça  

⮚ Informativo 731  

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

EREsp 1.265.625-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, por maioria, julgado em 30/03/2022. 

 

Existindo interesse jurídico da União no feito, na condição de assistente simples, a competência afigura-se da 

Justiça Federal, conforme prevê o art. 109, I, da Constituição da República, motivo pelo qual compete ao 

Tribunal Regional Federal o julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 

Justiça Estadual. 

 

Trata-se de embargos de divergência que visam a compor o antagonismo de interpretações dadas quanto 

à necessidade ou não de seguimento do feito na Justiça Federal ante a intervenção da União na demanda, na 

qualidade de assistente simples pela Quarta e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 

No caso, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo interno deu provimento 

ao recurso especial, acolhendo a alegação de violação do art. 535 do CPC/1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), 

determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem - Tribunal de Justiça do Estado. 

A União ingressou no processo na qualidade de assistente, logo após a interposição de agravo interno pela 

assistida, interpôs embargos de declaração objetivando reparo de ordem processual no que tange à determinação 

de retorno dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que, ao reconhecer a União como assistente simples, a 

remessa dos autos deveria ser determinada ao Tribunal Regional Federal. 

À luz da interpretação dada pela Quarta Turma, no caso em comento seria aplicável o art. 43 do CPC, que 

estabelece a regra da perpetuatio jurisdictionis em favor do Tribunal de Justiça, para se evitar deslocamentos 

indesejáveis do foro, consignando ainda que, tendo as decisões de mérito sido proferidas pela Justiça Estadual, 

tanto no 1º como no 2º grau de jurisdição, não há que se falar em possibilidade revisional pela Justiça Federal. 

Por outro lado, entende a Segunda Turma, no julgamento do AgRg na RCDESP no REsp n. 556.382/DF, 

sendo relator para o acórdão o Ministro Herman Benjamin, que, havendo a intervenção da União na demanda, 

bem como o provimento do recurso por ofensa ao art. 535 do CPC, a remessa dos autos deve ser feita não mais 

ao Tribunal de Origem, mas sim ao Tribunal Regional Federal da circunscrição, de modo a respeitar efetivamente 

o art. 109, I, da Constituição Federal, sob pena de nulidade de qualquer ato decisório praticado em relação à União 

no foro estadual. 

No caso, deve prevalecer o entendimento da Segunda Turma. O art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997 

traz em sua redação a previsão legal da modalidade da intervenção anômala. Referida norma legal possibilita que, 

nas demandas que figurarem como parte - na qualidade de autoras ou rés - autarquias, fundações públicas, 

sociedades de economia mista e empresas públicas, a União e demais pessoas jurídicas de direito público 

intervenham de maneira ampla, não sendo necessária a demonstração de interesse jurídico, bastando que os atos 

realizados no processo possam lhes gerar algum reflexo, ainda que meramente econômico. 
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Outrossim, no que diz respeito à competência por ocasião da ocorrência da intervenção anômala, conforme 

entendimento desta Corte Superior, a intervenção anômala da União no processo não é causa para o deslocamento 

da competência para a Justiça Federal. 

A assistência simples, por seu turno, encontra previsão nos arts. 119 a 123 do Código de Processo Civil/2015. 

Nos termos do referido código, o assistente simples deve atuar como auxiliar da parte principal, na qual exercerá 

os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido, sendo ainda que do art. 119 

extraem-se pressupostos de admissibilidade da assistência, quais sejam: i) a existência de uma relação jurídica entre 

uma das partes do processo e o terceiro e; ii) a possibilidade de a sentença influir na relação jurídica. 

Dessa forma, verifica-se que, na assistência simples, pela própria dicção do Código de Processo Civil, o 

terceiro interessado necessita ter interesse jurídico na causa, diferentemente do que ocorre na intervenção anômala, 

na qual basta, tão somente, o interesse meramente de natureza econômica. 

No caso em análise, no momento da admissão da habilitação da União na demanda, esta foi realizada na 

qualidade de assistente simples e em decisão que passou irrecorrida, sendo que, conforme anteriormente citado, 

nesses casos de intervenção, o interesse jurídico na causa deve estar presente e assim o fora reconhecido. 

O interesse jurídico específico da União a ser tutelado encontra-se presente, tendo em conta que reflete 

em evidente interesse público demonstrado - consubstanciado no abastecimento nacional de combustíveis, 

considerado de utilidade pública, conforme § 1º do art. 1º da Lei n. 9.847/1999, uma vez que, com a condenação 

da assistida, poderá ser afetada a continuidade das atividades desta e, consequentemente a atividade de 

distribuição de combustíveis no âmbito nacional, sendo que a alienação de participação societária noticiada não 

tem o condão de desconstituir tal interesse. 

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal dispõe que compete à Justiça Federal processar e julgar 

as causas em que a União for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente, fato que implicaria a 

remessa dos autos ao Juízo federal. Assim, existindo o interesse da União no feito, na condição de assistente 

simples, a competência afigura-se como da Justiça Federal, conforme prevê o art. 109, I, da Constituição Federal, 

motivo pelo qual devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pela União para determinar a baixa não 

mais ao Tribunal de origem, mas ao Tribunal Regional Federal competente para a análise do feito, para o que 

desinfluente o fato de que o acórdão a ser integrado fora proferido no Juízo estadual, uma vez que se trata de 

matéria atinente à competência absoluta, não sujeita à perpetuatio jurisdictionis, consoante expresso no art. 43 do 

CPC, parte final, tudo nos termos do paradigma. 

Dessa forma, deve prevalecer o entendimento dado pela Segunda Turma do STJ, reconhecer a competência 

da Justiça Federal, sendo o Tribunal Regional Federal competente para novo julgamento dos embargos de 

declaração. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

RMS 67.416-SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 29/03/2022. O 

magistrado em gozo de licença para capacitação no exterior não faz jus ao pagamento das vantagens de 

Retribuição por Direção de Fórum e Gratificação pelo Exercício Cumulado de Jurisdição ou Acumulação de 

Acervo Processual. 

 

Nos termos dos arts. 1º da Lei Complementar Estadual 327/2019 e 1º da Lei Complementar Estadual 

239/2014, c/c o art. 5º, II, b, c e d, da Resolução/CNJ n. 13/2006, as vantagens denominadas "Retribuição por 

Direção de Fórum" e "Gratificação pelo Exercício Cumulado de Jurisdição ou Acumulação de Acervo Processual" 

possuem caráter eventual e temporário, vinculando-se o seu pagamento ao efetivo exercício das atividades a elas 

relacionadas. 

Ora, em sendo inerente a tal espécie de vantagem que seu pagamento tem por pressuposto o efetivo 

"exercício cumulativo de jurisdição ou acumulação de acervo processual", a ser paga "para cada mês de atuação", 

conclui-se que a ausência desses requisitos legais autoriza a que Administração, de imediato, faça cessar seu 

pagamento, sem a necessidade da prévia abertura de processo administrativo. 

Por sua vez, também não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois a cessação do pagamento da 

gratificação em tela não decorreu de eventual limitação imposta por portaria regulamentadora, mas do fato de que 

os pressupostos legais para seu pagamento não mais estavam presentes no caso concreto. 

De outra parte, não se extrai do art. 73 da LOMAN comando normativo capaz de assegurar a manutenção 

da gratificação pleiteada. Conquanto esse dispositivo legal estabeleça que o afastamento do magistrado para 

"frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos" deverá ser concedido "sem prejuízo de seus 

vencimentos e vantagens", tal regra não tem o condão de alcançar as vantagens de caráter eventual e de natureza 

proper laborem, como é o caso da gratificação criada pela Lei Complementar Estadual 327/2019. 

Tal compreensão, inclusive, está em harmonia com o estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, 

precisamente no art. 5º, II, b, c e d, da Resolução/CNJ n. 13/2006, que dispõe sobre a aplicação do teto 

remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos membros da magistratura. 

Pela leitura da LCE 327/2019 pode-se inferir que a "Gratificação pelo exercício cumulativo de jurisdição ou 

acumulação de acervo processual", abrange algumas das verbas classificadas como de caráter eventual elencadas 

no inciso II do artigo 5º da Resolução n. 13/2006, enquadrando-se nas alíneas c (exercício cumulativo de atribuições) 

e d (substituições), o que também evidencia o indiscutível caráter de contraprestação à atividade suplementar 

atribuída ao magistrado. 

Da leitura do art. 1º da referida lei c/c o art. 5º, II, b, da Resolução/CNJ n. 13/2006 extrai-se que a retribuição 

financeira em questão também possui caráter eventual e temporário, na medida em que vinculada ao exercício da 

Direção do Fórum pelo magistrado designado. 

Ressalta-se, ainda, que, existindo previsão legal expressa no sentido de que o pagamento da referida 

vantagem somente seria devido nos casos de afastamentos vinculados a "férias, licença-maternidade, licenças para 

tratamento da própria saúde ou de pessoa da família, ou outros afastamentos inferiores a dez dias", torna-se 
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inviável estender tal comando normativo à hipótese ali não contemplada, ante a necessidade de reverência ao 

princípio de hermenêutica segundo o qual "não compete ao intérprete distinguir onde o legislador, podendo, não 

o fez, sob pena de violação do postulado da separação dos poderes" (AgInt no REsp 1.609.787/RS, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/11/2017). 
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