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Atualizações Jurídicas Relevantes  

Volume 13 – 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 STF mantém prerrogativa de foro em caso de mandato cruzado 

de parlamentar federal 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que deputados e senadores que respondam a 

procedimento penal na Corte mantêm a prerrogativa de foro em casos de “mandato 

cruzado”, ou seja, quando o parlamentar investigado ou processado por um suposto delito em 

razão do cargo que ocupa é eleito para outra Casa Legislativa durante a tramitação do inquérito 

ou da ação penal. A decisão foi tomada no julgamento de questão de ordem no Inquérito (INQ) 

4342, na sessão virtual finalizada em 1°/4. 

Por maioria de votos, e seguindo o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, o 

Tribunal determinou, ainda, que a prerrogativa de foro somente se mantém se não houver 

interrupção no mandato parlamentar. “Havendo interrupção ou término do mandato 

parlamentar, sem que o investigado ou acusado tenha sido novamente eleito para os cargos 
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de deputado federal ou senador da República, exclusivamente, o declínio da competência 

é medida impositiva”, afirmou Fachin. 

 

 

 

 

 

A competência penal originária do STF para processar e julgar parlamentares (1) alcança os 

congressistas federais no exercício de mandato em casa parlamentar diversa daquela em 

que consumada a hipotética conduta delitiva, desde que não haja solução de continuidade. 

O “decisium” foi fundamentado a partir do Art. 102 da Constituição Federal, vejamos a letra do 

dispositivo: 

(1) CF/1988: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 

da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) b) nas 

infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros 

do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador Geral da República;” 

 

 

O relator levou a matéria para deliberação do Plenário ao identificar entendimentos 

dissonantes sobre a matéria nas Turmas do STF. A Procuradoria-Geral da República (PGR), por 

sua vez, apresentou petição nos autos suscitando questão de ordem sobre o mesmo tema. 

Para Fachin, as recentes restrições do Supremo em relação ao processamento de pessoas 

com foro por prerrogativa de função representaram avanço jurisprudencial, por alcançarem 

somente as que respondem a crime cometido no exercício do cargo e em razão da função 

ocupada. Esse entendimento foi fixado pelo Plenário na análise de questão de ordem na Ação 

Penal (AP) 937, quando se enfatizou a natureza excepcional da competência penal originária do 

STF e a compreensão de que a prerrogativa de função “não significa assegurar privilégio 

pessoal, mas condiz unicamente com a proteção funcional" 

No entanto, Fachin lembrou que, na ocasião, também foi assentada a possibilidade de 

manutenção da jurisdição da Corte, nos casos em que a ocupação do cargo cessar, 
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independentemente da motivação, após o término da instrução processual. Para o relator, 

diante dessas balizas, “a competência o STF alcança os congressistas federais no exercício de 

mandato em casa parlamentar diversa daquela em que fora consumada a hipotética conduta 

delitiva”. 

A decisão foi tomada em denúncia oferecida pela PGR, em 2018, contra a então senadora 

Gleisi Helena Hoffmann, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, os ex-ministros 

de Estado Paulo Bernardo Silva e Antonio Palocci Filho e contra os empresários Marcelo Bahia 

Odebrecht e Leones Dall’agnol, pela suposta prática de crimes de corrupção ativa, corrupção 

passiva e lavagem de capitais. Em 2019, a denúncia foi desmembrada, mantendo-se no Supremo 

a acusação contra Gleisi Hoffmann, eleita deputada federal, Paulo Bernardo, Leones e Marcelo 

Odebrecht. 

O voto do relator foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre 

de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, André Mendonça e Ricardo Lewandowski e pela ministra 

Cármen Lúcia. 

O ministro Luís Roberto Barroso divergiu. Para ele, mesmo na hipótese de “mandatos 

cruzados”, a competência do STF cessa no momento em que o agente público deixa o cargo 

ocupado ao tempo dos fatos em relação aos quais é investigado ou de que é acusado. Ele 

foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. 

1.2 Superior Tribunal de Justiça 

1.2.1 Para Quinta Turma, não se exige revisão periódica da prisão 

preventiva de réu foragido 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não há o dever de 

revisão de ofício da prisão preventiva a cada 90 dias – como prevê o artigo 316, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal (CPP) – quando o acusado está foragido. 

A decisão manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que negou  

para um réu foragido, acusado de associação criminosa, crime contra a economia popular e 

crime contra as relações de consumo.  
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A defesa sustentou, com base na literalidade do dispositivo do CPP, que o marco para a 

revisão da prisão preventiva a cada 90 dias (sem a qual a medida se torna ilegal) seria a sua 

decretação pelo órgão judicial competente, independentemente de execução. 

O relator do recurso da defesa no STJ, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que, de fato, o 

texto legal menciona que deverá ocorrer a revisão da custódia quando decretada a prisão, e 

não quando efetivamente cumprida. Ele destacou ainda que a simples existência de tal cautelar 

implica constrangimento ao seu destinatário e que, como nenhum constrangimento pode 

durar indefinidamente, isso levaria a concluir pela necessidade de revisão da medida, enquanto 

subsistir o decreto. 

Entretanto, o magistrado considerou que, nesse caso, deve-se analisar a finalidade da 

norma, a qual busca evitar o "gravíssimo constrangimento" a que está submetido aquele que 

se encontra privado de sua liberdade, situação bem mais penosa que a advinda da simples 

ameaça de prisão. 

"Somente gravíssimo constrangimento, como o sofrido pela efetiva prisão, justifica o 

elevado custo dispendido pela máquina pública com a promoção desses numerosos reexames 

impostos pela lei", declarou. 

Para o ministro, não seria razoável nem proporcional obrigar todos os juízos criminais 

brasileiros a revisar de ofício, a cada 90 dias, toda e qualquer prisão preventiva decretada e 

não cumprida, tendo em vista que, na prática, há réus que permanecem foragidos por anos. 

"Caso o indiciado viesse a continuar foragido, por exemplo, pelo período de 15 anos, o 

juízo processante seria obrigado a reexaminá-la, ex officio, quase 60 vezes. E mais: esse mesmo 

juízo teria de fazê-lo em um sem-número de processos, cujas prisões foram decretadas e não 

cumpridas", comentou o relator. 

  

 

 

 

 

Vejamos a letra do Art. 316 e a ementa da decisão que fundamenta o afastamento da 

revisão de ofício: 
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Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, 

no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, 

bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.  

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar 

a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão 

fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 

 

Mediante interpretação teleológica de viés objetivo – a qual busca aferir o fim da lei, e 

não a suposta vontade do legislador, visto que aquela pode ser mais sábia do que este –, 

a finalidade da norma que impõe o dever de reexame ex officio buscar evitar o gravíssimo 

constrangimento experimentado por quem, estando preso, sofre efetiva restrição à sua 

liberdade, isto é, passa pelo constrangimento da efetiva prisão, que é muito maior do que aquele 

que advém da simples ameaça de prisão. Não poderia ser diferente, pois somente gravíssimo 

constrangimento, como o sofrido pela efetiva prisão, justifica o elevado custo despendido pela 

máquina pública com a promoção desses numerosos reexames impostos pela lei.  

Não seria razoável ou proporcional obrigar todos os Juízos criminais do país a revisar, 

de ofício, a cada 90 dias, todas as prisões preventivas decretadas e não cumpridas, tendo 

em vista que, na prática, há réus que permanecem foragidos por anos. 

Mesmo que se adote interpretação teleológica de viés subjetivo– relacionada ao fim da 

lei, tendo em vista suposta vontade ou motivação do legislador –, a finalidade da norma aqui 

discutida continuará a se referir apenas a evitar o constrangimento da efetiva prisão, e não a 

que decorre de mera ameaça de prisão. Isso porque, consoante ensinamento do Exmo. Ministro 

João Otávio de Noronha (AgRg no RHC 153.541/RS), citando Guilherme de Souza Nucci, "o 

objetivo principal desse parágrafo [do art. 316 do CPP] se liga ao juízo de primeiro grau, 

buscando-se garantir que o processo, com réu preso, tenha uma rápida instrução para um 

término breve". 

Assim, se o acusado – que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi 

decretada a prisão preventiva – encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de 

qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la – quais sejam, a necessidade de 

assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal –, os quais, aliás, conservar-

se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado. Assim, pragmaticamente, parece 
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pouco efetivo para a proteção do acusado, obrigar o Juízo processante a reexaminar a 

prisão, de ofício, a cada 90 dias, nada impedindo, contudo, que a defesa protocole pedidos 

de revogação ou relaxamento da custódia, quando entender necessário. 

 

 

De acordo com Ribeiro Dantas, ainda que se fizesse uma interpretação do dispositivo 

considerando a suposta vontade ou motivação do legislador, a finalidade da norma continuaria 

a se referir apenas ao afastamento do constrangimento da efetiva prisão, e não ao que 

decorre de mera ameaça de prisão, conforme a jurisprudência do STJ. 

"Se o acusado se encontra foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame 

da prisão, fundamentos para mantê-la – quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação 

da lei penal e a garantia da instrução criminal –, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto 

perdurar a condição de foragido do acusado", concluiu. 

Ele ponderou ainda que a inexistência do dever de reexame da prisão, de ofício, não 

impede que o acusado foragido, por meio de sua defesa, provoque periodicamente o juízo na 

tentativa de revogar ou relaxar a prisão. 

1.2.2 Lei Maria da Penha é aplicável à violência contra mulher trans, 

decide Sexta Turma 

Por unanimidade, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a 

Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres 

transexuais. Considerando que, para efeito de incidência da lei, mulher trans é mulher também, 

o colegiado deu provimento a recurso do Ministério Público de São Paulo e determinou a 

aplicação das medidas protetivas requeridas por uma transexual, nos termos do artigo 22 da 

Lei 11.340/2006, após ela sofrer agressões do seu pai na residência da família. 

"Este julgamento versa sobre a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos, que 

não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata. As existências e as relações humanas 

são complexas, e o direito não se deve alicerçar em discursos rasos, simplistas e 
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reducionistas, especialmente nestes tempos de naturalização de falas de ódio contra 

minorias", afirmou o relator, ministro Rogerio Schietti Cruz. 

O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negaram as medidas 

protetivas, entendendo que a proteção da Maria da Penha seria limitada à condição de 

mulher biológica. Ao STJ, o Ministério Público argumentou que não se trata de fazer analogia, 

mas de aplicar simplesmente o texto da lei, cujo artigo 5º, ao definir seu âmbito de incidência, 

refere-se à violência "baseada no gênero", e não no sexo biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A decisão emblemática foi respaldada na Recomendação 128 do CNJ, vejamos o 

dispositivo que adota o protocolo de julgamentos com perspectiva de gênero: 

 

Art. 1o Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário a adoção do Protocolo para 

Julgamento com Perspectiva de Gênero, aprovado pelo Grupo de Trabalho instituído por 

intermédio da Portaria CNJ no 27/2021, para colaborar com a implementação das Políticas 

Nacionais estabelecidas pelas Resoluções CNJ no 254/2020 e 255/2020, relativas, 

respectivamente, ao Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário e 

ao Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário. Parágrafo único. O referido 

Protocolo encontra-se anexo a este ato normativo.  

Art. 2o O Protocolo para julgamento com Perspectiva de Gênero poderá ser adotado no 

âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro. 

 

Em seu voto, o relator abordou os conceitos de sexo, gênero e identidade de gênero, 

com base na doutrina especializada e na Recomendação 128 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), "gênero é questão cultural, social, e significa interações entre homens e 

mulheres", enquanto sexo se refere às características biológicas dos aparelhos reprodutores 
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feminino e masculino, de modo que, para ele, o conceito de sexo "não define a identidade de 

gênero". 

Para o ministro, a Lei Maria da Penha não faz considerações sobre a motivação do 

agressor, mas apenas exige, para sua aplicação, que a vítima seja mulher e que a violência 

seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou no contexto de relação de intimidade 

ou afeto entre agressor e agredida. 

 

 

Schietti ressaltou entendimentos doutrinários segundo os quais o elemento diferenciador 

da abrangência da lei é o gênero feminino, sendo que nem sempre o sexo biológico e a 

identidade subjetiva coincidem. "O verdadeiro objetivo da Lei Maria da Penha seria punir, 

prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher em virtude do gênero, 

e não por razão do sexo", declarou o magistrado. 

Ele mencionou que o Brasil responde, sozinho, por 38,2% dos homicídios contra pessoas 

trans no mundo, e apontou a necessidade de "desconstrução do cenário da 

heteronormatividade", permitindo o acolhimento e o tratamento igualitário de pessoas com 

diferenças. 

Quanto à aplicação da Maria da Penha, o ministro lembrou que a violência de gênero "é 

resultante da organização social de gênero, a qual atribui posição de superioridade ao 

homem. A violência contra a mulher nasce da relação de dominação/subordinação, de modo 

que ela sofre as agressões pelo fato de ser mulher". 

No caso em análise, o ministro verificou que a agressão foi praticada não apenas em 

ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, pelo pai contra a filha – o que elimina 

qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema legal da Maria da Penha, inclusive no 

que diz respeito à competência da vara judicial especializada para julgar a ação penal 

"A Lei Maria da Penha nada mais objetiva do que proteger vítimas em situação como a 

da ofendida destes autos. Os abusos por ela sofridos aconteceram no ambiente familiar e 

doméstico e decorreram da distorção sobre a relação oriunda do pátrio poder, em que se 

pressupõe intimidade e afeto, além do fator essencial de ela ser mulher", concluiu. 
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Schietti destacou o voto divergente da desembargadora Rachid Vaz de Almeida no TJSP, 

os julgados de tribunais locais que aplicaram a Maria da Penha para mulheres trans, os 

entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do próprio STJ sobre questões de gênero 

e o parecer do Ministério Público Federal no caso em julgamento, favorável ao provimento do 

recurso – que ele considerou "brilhante". 

1.2.3 Apple não terá que pagar danos morais coletivos por “Erro 53” 

do iPhone 6 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a Apple não terá 

que pagar danos morais coletivos pela inserção do chamado "Erro 53" no iPhone 6. A 

medida, que inutiliza por completo o produto após a atualização do sistema operacional, afetou 

os consumidores que realizaram reparos fora da assistência técnica especializada. 

A decisão teve origem em ação coletiva na qual o Instituto Brasileiro de Política e Direito 

da Informática (IBPDI) pediu que a Apple fosse condenada a pagar indenização de R$ 50 milhões 

por dano moral coletivo e consertar, sem custos, os celulares prejudicados pelo bloqueio 

tecnológico, além de ressarcir eventuais despesas com reparos. 

O IBPDI alegou que a fabricante do iPhone adotou essa prática "abusiva e 

anticoncorrencial" com a finalidade de manter os consumidores dependentes dos serviços de 

reparo e reposição de peças que ela disponibiliza nas lojas autorizadas. 

Em sua defesa, a Apple sustentou que o bloqueio dos aparelhos teria decorrido de um 

mecanismo de segurança que produz incompatibilidade entre os números de série dos 

componentes originais dos aparelhos e eventuais peças não autênticas utilizadas em 

consertos por oficinas não credenciadas. Em primeira instância, o juiz extinguiu o processo 

sem resolução do mérito apontando a ilegitimidade ativa do IBPDI, ante a ausência de 

autorização expressa dos filiados, individualmente ou em assembleia específica para essa 

finalidade. 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), apesar de reconhecer 

a legitimidade da autora, entendeu que não ficou caracterizado o dano moral coletivo, pois as 
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falhas tecnológicas seriam previsíveis, e os consumidores teriam ciência das peculiaridades 

do produto – não havendo, portanto, lesão injusta e intolerável a valores fundamentais. 

 

 

 

 

 

 

Vejamos a ementa do decisium do STJ: 

 

O dano moral coletivo, por decorrer de injusta e intolerável lesão à esfera 

extrapatrimonial de toda comunidade, violando seu patrimônio imaterial e valorativo, 

isto é, ofendendo valores e interesses coletivos fundamentais, não se origina de violação 

de interesses ou direitos individuais homogêneos – que são apenas acidentalmente 

coletivos –, encontrando-se, em virtude de sua própria natureza jurídica, intimamente 

relacionado aos direitos difusos e coletivos. 

Na hipótese dos autos, do exame da causa de pedir e do arcabouço fático-probatório 

delineado pelas instâncias ordinárias, não é possível afirmar que houve ofensa a direitos 

difusos ou coletivos, sendo certo que a demanda em testilha visa a tutela de direitos 

individuais homogêneos, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral coletivo 

na espécie. 

O não reconhecimento da caracterização do dano moral coletivo não retira a gravidade 

do evento ora examinado, tampouco isenta a parte recorrida de eventual 

responsabilidade por ofensa a direitos individuais homogêneos dos consumidores. 

 

 

No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que, de fato, conforme a 

jurisprudência do tribunal, o dano moral coletivo só será configurado quando a conduta 

antijurídica abalar, de forma intolerável, valores e interesses coletivos fundamentais. 

Ela lembrou a diferença entre os direitos ou interesses transindividuais classificados como 

coletivos e os classificados como individuais homogêneos. Segundo a magistrada, os coletivos 
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são aqueles de natureza indivisível, de titularidade de grupo, categoria ou classe de pessoas 

ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 

Os interesses individuais homogêneos, por seu turno, são interesses individuais que 

acabam alcançando toda uma coletividade e passam a ter relevância social, tornando-se 

indisponíveis quando tutelados. 

Para a relatora, o dano moral coletivo "não se origina de violação de interesses ou direitos 

individuais homogêneos – que são apenas acidentalmente coletivos –, encontrando-se, em 

virtude de sua própria natureza jurídica, intimamente relacionado aos direitos difusos e 

coletivos". 

No caso do iPhone 6, Nancy Andrighi observou que as alegações do IBPDI e as provas 

reunidas no processo permitem concluir que o que se buscava na ação coletiva era a defesa de 

direitos individuais homogêneos. 

"Não resta caracterizado, na hipótese, dano moral coletivo, pois não se vislumbra ofensa 

a direitos difusos ou coletivos, sendo certo que a demanda em testilha visa a tutela de direitos 

individuais homogêneos, que, por sua natureza, não são compatíveis com essa espécie de 

dano extrapatrimonial", afirmou. 

A magistrada acrescentou, porém, que o não reconhecimento do dano moral coletivo não 

retira a gravidade do evento nem isenta a empresa de eventual responsabilidade por ofensa 

a direitos individuais homogêneos dos consumidores. 

"Não se está, na hipótese, isentando o fornecedor da responsabilidade pelo vício do 

produto que colocou no mercado e que possui a potencialidade de causar danos 

individualmente considerados, sejam materiais, sejam morais, a serem oportunamente 

apurados", disse ela. 
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1.3 Tribunal Superior do Trabalho 

1.3.1 3ª Turma afasta prescrição intercorrente em execução de 

sentença anterior à Reforma Trabalhista 

A Terceira Turma do Tribunal Superior afastou a prescrição intercorrente no processo 

de execução dos valores devidos a uma operadora de caixa de São Paulo (SP). Na prática, 

significa que ela não perdeu o direito de exigir, judicialmente, os créditos salariais que lhe 

são devidos pela ex-empregadora. Segundo o colegiado, a prescrição intercorrente não pode 

ser aplicada ao processo quando a decisão a ser executada (título judicial executivo) seja anterior 

à entrada em vigor da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), que permite a aplicação dessa 

modalidade ao processo do trabalho. 

A prescrição é a perda do direito de ação, em razão do decurso do tempo. Na 

prescrição intercorrente, essa perda decorre da inércia de uma das partes durante um 

determinado tempo no curso de um procedimento. De acordo com o artigo 11-A da CLT, 

introduzido pela Reforma Trabalhista, a ação poderá ser extinta se o autor da ação ou credor 

dos valores deixar de cumprir determinação judicial, sem qualquer motivo ou justificativa, 

por mais de dois anos. 

No caso julgado pela Terceira Turma, a trabalhadora ajuizou a ação em 2008, contra a 

Nascal Comércio e Empreendimentos, relativas ao contrato de trabalho mantido entre agosto 

de 2005 e novembro de 2007. Em abril de 2010, foi firmado acordo na 30ª Vara do Trabalho de 

São Paulo, mas a empresa não quitou toda a dívida com a operadora de caixa.  

Na sequência, a trabalhadora solicitou a penhora de bens da empresa para o 

pagamento dos créditos devidos. Contudo, apesar das recorrentes requisições de informações 

sobre a devedora nos órgãos oficiais, a Vara do Trabalho não teve sucesso na tentativa de 

executar a dívida.  

Em maio de 2018, a operadora foi intimada para indicar meios para prosseguir a execução 

no prazo de dois anos, sob pena de incidir a prescrição intercorrente no processo. Como ela 

não se manifestou no prazo determinado, a juíza declarou extinta a execução em fevereiro de 

2021. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) manteve a decisão, por interpretar 
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que o fato de a intimação ter ocorrido após a entrada em vigor da Reforma Trabalhista 

autorizava a aplicação da prescrição intercorrente. 

O presidente da Terceira Turma, ministro Mauricio Godinho Delgado, relator do recurso 

de revista da trabalhadora, lembrou que, até a alteração promovida pela reforma, a 

jurisprudência predominante do TST era de que a prescrição intercorrente é inaplicável na 

Justiça do Trabalho (Súmula 114).  

Com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, o TST editou a Instrução Normativa 

41/2018 do TST, que dispõe sobre a aplicação das modificações processuais introduzidas pela 

Lei 13.467/2017 e estabelece, no artigo 2º, que o fluxo da prescrição intercorrente se conta 

a partir do descumprimento da determinação judicial, desde que isso ocorra após 11/11/2017, 

data de início de vigência da lei. 

 

 

 

 

 

 

Vejamos a ementa da decisão e a fundamentação do objeto: 

 

Segundo a jurisprudência predominante no TST (Súmula 114), é inaplicável a prescrição 

intercorrente na Justiça do Trabalho, relativamente a processos entre trabalhadores e 

demais responsáveis, na medida em que a CLT prevê o impulso oficial do processo em 

fase de execução, não se podendo imputar à parte autora responsabilidade pela 

frustração da execução. Ocorre que, posteriormente à vigência da Lei nº 13.467/2017 - 

com a introdução do art. 11-A na CLT - passou a vigorar a regra de que a prescrição 

intercorrente é passível de ser declarada no processo do Trabalho, de modo que a 

fluência do prazo de dois anos se iniciaria quando o exequente deixasse de cumprir 

determinação judicial – praticada posteriormente à vigência da Lei nº 13.467, de 2017. 

Observe-se, ainda, que a Instrução Normativa nº 41/2018 do TST, que dispõe sobre a 

aplicação das normas processuais da CLT alteradas pela Lei nº 13.467/2017, estabeleceu, 

em seu art. 2º, que o fluxo da prescrição intercorrente se conta a partir do descumprimento 

da determinação judicial a que alude o § 1º do art. 11-A da CLT, desde que feita após 
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11.11.2017 (vigência da Lei nº 13.467/2017). No caso dos autos, constata-se que a 

pretensão executória é relativa a título judicial constituído em período anterior à Lei nº 

13.467/2017, sendo inaplicável, portanto, o art. 11-A da CLT que permite a aplicação da 

prescrição intercorrente no âmbito trabalhista. Assim, o Tribunal Regional, ao concluir pela 

prescrição da pretensão executória do crédito trabalhista constituído antes da vigência da 

Lei nº 13.467/2017, decidiu de forma contrária ao entendimento pacificado nesta Corte 

por meio da Súmula 114, segundo a qual: “É inaplicável na Justiça do Trabalho a 

prescrição intercorrente”, bem como em ofensa à coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI, 

da Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e provido. 

 

 

A conclusão do ministro Godinho é que, no caso em exame, a regra da prescrição 

intercorrente não pode ser aplicada porque a pretensão executória se refere a título judicial 

constituído em período anterior à entrada em vigor da Lei 13.467/2017, ainda que a 

intimação tenha ocorrido após o início da validade da lei. “Não se pode tributar à parte os 

efeitos de uma morosidade a que a lei busca fornecer instrumentos para seu eficaz e oficial 

combate”, concluiu. 

Por unanimidade, a Turma afastou a prescrição intercorrente e determinou o retorno dos 

autos à Vara do Trabalho, para que prossiga a execução 
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QUADRO SINÓTICO 

 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

(INQ) 4342 
STF mantém prerrogativa de foro em caso de mandato cruzado de parlamentar 

federal; 

RHC 153528 
Para Quinta Turma, não se exige revisão periódica da prisão preventiva de réu 

foragido; 

SEGREDO DE 

JUSTIÇA 

Lei Maria da Penha é aplicável à violência contra mulher trans, decide Sexta Turma; 

REsp 1.968.281 Apple não terá que pagar danos morais coletivos por “Erro 53” do iPhone 6; 

RR-71600-

34.2008.5.02.0030 

3ª Turma afasta prescrição intercorrente em execução de sentença anterior à 

Reforma Trabalhista. 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 
⮚ Artigo 316, CPP, Parágrafo único; 

⮚ Artigo 22 da Lei 11.340/2006; 

⮚ Artigo 5 da Lei 11.340/2006; 

⮚ Recomendação 128 CNJ; 

⮚ Lei 13.467/2017; 

⮚ Artigo 11-A da CLT; 

⮚ Artigo 2 da Lei 13.467/2017. 
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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 1049 

DIREITO ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA 

Inexigência de exercício por cinco anos na mesma classe para fins de cálculo de aposentadoria - RE 

1322195/SP (Tema 1207 RG) 

“A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso 

daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos 

no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda 

Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 

47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.” 

Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos no cargo em que se der a 

aposentadoria refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor e não à classe na carreira alcançada mediante 

promoção. Na hipótese, a promoção do servidor à classe posterior dentro do mesmo cargo não caracteriza 

provimento originário, mas sim derivado. Logo, quando a carreira for organizada em classes, o cálculo dos proventos 

deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria (1). Com base 

nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão 

constitucional suscitada (Tema 1207 RG) e no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre 

a matéria para desprover o recurso extraordinário. 

DIREITO CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO 

 

Substituição de trabalhador privado em greve por servidor público - ADI 1164/DF Não há vício de iniciativa 

de lei na edição de norma de origem parlamentar que proíba a substituição de trabalhador privado em greve 

por servidor público. 

No caso, ainda que a lei distrital impugnada (1), de iniciativa parlamentar, esteja voltada ao funcionamento da 

Administração Pública, ela não se sobrepõe ao campo de discricionariedade política que a CF reservou, com 
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exclusividade, ao governador, no que toca a dispor sobre a organização administrativa. Além disso, a norma revela-

se harmônica com a CF, notadamente com os princípios do art. 37, caput, na medida em que permite a substituição 

nos estritos limites dos parâmetros federais aplicáveis (2) (3). Com base nesse entendimento, o Plenário, por 

unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado em ação direta. (1) Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 

19. (...) XX – ressalvada a legislação federal aplicável, ao servidor público do Distrito Federal é proibido substituir, 

sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve;” (2) CF: “Art. 9º É assegurado o direito de 

greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam 

por meio dele defender. § 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade.” (3) Lei 8.112/1990: “Art. 117. Ao servidor é proibido: (...) XVII - cometer a 

outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;” 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 

 

Competência penal originária do STF e “mandatos cruzados” - Inq 4342 QO/PR A competência penal 

originária do STF para processar e julgar parlamentares (1) alcança os congressistas federais no exercício 

de mandato em casa parlamentar diversa daquela em que consumada a hipotética conduta delitiva, desde 

que não haja solução de continuidade 

 

Uma vez presentes as balizas estabelecidas no julgamento da AP 937 QO (2), o foro por prerrogativa de função 

alcança os casos denominados “mandatos cruzados” de parlamentar federal, quando não houver interrupção ou 

término do mandato. Dessa forma, quando o investigado ou acusado não tiver sido novamente eleito para os 

cargos de deputado federal ou senador, a competência do STF deve ser declinada. Com base nesse entendimento, 

o Plenário, por maioria, resolveu questão de ordem para assentar a manutenção da competência criminal 

originária do STF. 
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