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Atualizações Jurídicas Relevantes  

Volume 15 – 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 condena Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão 

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o deputado federal Daniel Silveira (PTB-

RJ) a oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de ameaça 

ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Para a maioria do Plenário, 

as declarações que motivaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) não foram 

apenas opiniões relacionadas ao mandato e, portanto, não estão protegidas pela imunidade 

parlamentar nem pela liberdade de expressão. 

O relator da Ação Penal (AP) 1044, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a PGR 

comprovou, por meio de vídeos e registros de sessões da Câmara dos Deputados e da audiência 

de instrução, a materialidade delitiva e a autoria criminosa das condutas relatadas pela acusação. 

“Em seu interrogatório, o réu confirma o teor das falas criminosas apontadas na denúncia, 

reafirmando as ameaças efetivamente proferidas”, salientou. 
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O ministro destacou que, na época em que as ameaças foram feitas, já havia um 

procedimento penal contra Daniel Silveira em tramitação no STF, o que configura o crime de 

tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício do Poder 

Judiciário. Como exemplo, o relator lembrou que Silveira afirmou que já havia imaginado, "por 

várias e várias vezes”, o ministro Edson Fachin “na rua, levando uma surra", junto com outros 

ministros. 

O ministro salientou que, além de ameaças físicas, o deputado citou, de modo expresso, 

a cassação de ministros do STF e disse que desejava “um novo AI-5” para essa finalidade. Para 

o relator, a gravidade das intimidações teve potencial danoso relevante, especialmente 

porque foram disseminadas em ambiente virtual e amplamente divulgadas pela mídia e entre 

os seguidores de Silveira. 

Para o relator, o parlamentar buscou favorecer seu próprio interesse porque, na condição 

de investigado em inquérito instaurado pelo Tribunal, tentou evitar, a todo custo e de forma 

ilícita, a possibilidade de condenação e, consequentemente, evitar o risco de se tornar inelegível 

pela determinação da perda de seu mandato. 

O ministro afirmou que a justificativa apontada pela defesa de que as declarações teriam 

ocorrido por suposta “raiva” ou “desabafo” não se confirmou na instrução penal, pois, no 

momento de sua prisão em flagrante, Silveira gravou e divulgou novo vídeo reiterando as 

ameaças, citando nominalmente integrantes da Corte, com menção expressa à sua disposição 

de “matar pelo seu país”. 

Na avaliação do relator, o deputado, ao dizer diversas vezes que estava amparado pela 

imunidade parlamentar, tentou utilizar essa garantia constitucional “como escudo protetivo 

para práticas de condutas ilícitas”. Ele lembrou que, em pronunciamento na Câmara, na manhã 

de hoje (20), o parlamentar voltou a ameaçar o STF. 

O relator afastou a alegação da defesa de que a acusação estaria prejudicada em razão 

da revogação da Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/1983) pela Lei 14.197/2021, após a 

aceitação da denúncia, pois as condutas descritas na LSN continuam na nova norma, apenas 

com tratamento e sanções diversas. Dessa forma, a nova norma deve ser aplicada de forma 

retroativa apenas nos pontos em que beneficia o réu. 
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Um dia após o julgamento do STF, a Presidência da República concedeu o instituto da 

graça ao deputado Daniel Silveira. A medida foi respaldada na possibilidade disposta no Art. 

734 do Código de Processo Penal.  

 

Art. 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa 

do povo, do Conselho Penitenciário, ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao 

Presidente da República, a faculdade de concedê-la espontaneamente. 

 

O instituto da graça não deve ser confundido com a hipótese do indulto. Este, por sua 

vez, é respaldado na Constituição Federal, sendo ato privativo do Presidente da República. 

Historicamente, os indultos seguem uma noção de coletividade, a exemplo do indulto de 

natal sempre concedido pela presidência.  

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 

instituídos em lei; 

 

O contexto da decisão presidencial deverá ser discutido novamente pela corte 

constitucional. A maioria doutrinária afirma que a concessão da graça, apesar de extinguir a 

punibilidade, não afasta as demais consequências da pena. Desse modo, a multa e a perda do 

mandato de Deputado permaneceriam mantidas, além de uma possível inelegibilidade em 

virtude da Lei da Ficha Limpa.  

A impessoalidade da decisão é outro ponto que deverá ser debatido pelo STF. Nesse 

caso, a função administrativa e a principiologia do poder público disposta no Art. 37 da CF, 

são argumentos que abordam uma possível inconstitucionalidade da medida. 
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Em razão da gravidade das condutas, o relator propôs a condenação de Silveira a oito 

anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de incitação à 

abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 23, inciso IV, combinado com o 

artigo 18 da Lei 7.170/1983) e coação no curso do processo (artigo 344 do Código Penal). Entre 

os efeitos da condenação, determinou a suspensão dos direitos políticos e a perda do mandato 

parlamentar. 

A condenação abrange, ainda, 35 dias-multa no valor de cinco salários mínimos, corrigidos 

monetariamente na data do pagamento (R$ 212 mil, em valores atuais). 

O voto do relator foi seguido, integralmente, pelas ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia 

e pelos ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar 

Mendes e Luiz Fux. 

O ministro Nunes Marques, revisor da ação penal, divergiu do relator e votou pela 

improcedência da ação penal, por entender que Silveira apenas fez duras críticas aos Poderes 

constitucionais, que, a seu ver, não constituem crime, nos termos do artigo 359-T do Código 

Penal. 

Ainda para o ministro revisor, as declarações de Silveira estão protegidas pela imunidade 

parlamentar (artigo 53, caput, da Constituição Federal). Na sua avaliação, o parlamentar, 

utilizando sua rede social para informar seus eleitores (e, portanto, em razão de seu mandato), 

expôs fatos que entendeu injustos. “É uma opinião com palavras chulas e desonrosas, mas 

não crime contra a segurança nacional”, disse. 

Nunes Marques afirmou que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, só há crime 

político quando houver lesão real ou potencial à soberania nacional e ao regime democrático, 

o que, segundo ele, não ocorreu no caso. Ele também não verificou, nos atos do parlamentar, 

ameaça ao curso do processo capaz de se concretizar. 

O ministro André Mendonça divergiu apenas parcialmente do relator e votou pela 

condenação de Silveira apenas em relação ao crime de coação no curso do processo, 

propondo a pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 130 
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dias-multa. No entanto, ele absolveu o parlamentar das acusações de incitar a animosidade 

entre as Forças Armadas e o STF e pela suposta tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes 

da União. Para ele, apesar do alto grau de reprovabilidade, a conduta não se enquadra no tipo 

penal atual. 

1.2 Superior Tribunal de Justiça 

1.2.1 Limite para habilitação de crédito trabalhista engloba valor 

pago antes da decretação da falência 

 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o limite de 150 

salários mínimos para habilitação na classe dos créditos trabalhistas, previsto no artigo 83, 

I, da Lei 11.101/2005, engloba valores pagos anteriormente à decretação da falência da 

devedora. 

Os ministros negaram provimento ao recurso no qual uma credora argumentou que os 

valores recebidos por ela antes da decretação da quebra de uma sociedade financeira não 

poderiam ser subtraídos do máximo legal para fins de habilitação na classe trabalhista. Ao STJ, 

a recorrente pediu que o limite de 150 salários mínimos fosse considerado em relação às 

quantias sob a competência do juízo falimentar, e não do juízo trabalhista, inclusive em 

relação ao período anterior à falência. 

Segundo o processo, a credora pleiteou a habilitação de crédito, consubstanciado em 

sentença da Justiça do Trabalho, no processo de falência da sociedade. Previamente a tal 

requerimento, houve a satisfação de parte do crédito, enquanto estava em curso a liquidação 

extrajudicial da devedora. 

Em razão disso, as instâncias de origem entenderam que somente deveria ser habilitado 

como preferencial (artigo 83, I, da Lei de Falência) o montante que, incluindo a quantia já 

recebida por ela no âmbito da Justiça do Trabalho, perfizesse o equivalente a 150 salários 

mínimos. O que excedesse tal patamar seria lançado na classe dos quirografários. 

A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que o procedimento especial de liquidação 

de instituições financeiras tem a mesma natureza jurídica do processo falimentar, haja vista 



 

10 

 

que ambos têm a finalidade precípua de apuração do ativo e realização do passivo, por meio 

de execução concursal. 

De acordo com a ministra, como consequência do regime especial liquidatório, os 

credores, em vez de pleitear a realização de seus créditos em processos individuais, ficam 

submetidos a um procedimento coletivo, no curso do qual os valores a que fazem jus serão 

solvidos em rateio, observadas as preferências legais e a proteção fundamental da par conditio 

creditorum (igualdade entre credores) no âmbito de cada classe de credores envolvidos. 

A partir desse tratamento isonômico, esclareceu, forma-se uma espécie de fila de credores 

aptos ao recebimento, "sendo certo que, nos limites traçados pela lei, os que estão posicionados 

à frente receberão com antecedência em relação aos seguintes, circunstância que se repetirá 

até o esgotamento das forças econômicas da massa falida". 

Na avaliação da relatora, é necessário que o administrador judicial e o juiz encarregado 

do processo falimentar atuem com equilíbrio e razoabilidade, para que as preferências e os 

privilégios legais, em cada caso específico, não se revelem abusivos, em prejuízo dos demais 

credores. 

 

 

 

 

 

 

Vejamos a letra do Art. 83, I da Lei de Falência e a ementa do decisium: 

2. O propósito recursal consiste em definir se o limite de 150 salários-mínimos para 

habilitação na classe dos créditos trabalhistas, previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/05, 

engloba valores pagos anteriormente à decretação da falência da devedora. 

3. A liquidação extrajudicial de instituições financeiras, na forma da Lei 6.024/74, tem 

natureza de execução coletiva. Os efeitos de sua decretação são os mesmos da falência. 

Aplicam-se, consequentemente, as mesmas regras, de acordo com o preceituado no art. 

18 da referida lei. Precedente. 
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4. Assim, uma vez deflagrada a liquidação extrajudicial do devedor pelo Banco Central 

do Brasil, a satisfação dos créditos da liquidanda deverá ser realizada coletivamente, por 

rateio e respeitada a ordem de preferências legais. Precedente. 

5. A não observância do limite à preferência legal estatuído no art. 83, I, da Lei 11.101/05 

equivaleria a conceder à credora benefício indevido em detrimento dos demais credores 

da massa. 

 

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 

I - Os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) 

salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;   

 

 

No caso em julgamento, a ministra verificou que a formação do concurso de credores 

teve início com a deflagração da liquidação extrajudicial da sociedade, e não somente a partir 

do decreto da quebra, como argumentou a credora. 

Para a relatora, não há como admitir que a credora, após ter percebido, no curso da 

liquidação extrajudicial, crédito trabalhista no montante equivalente a 150 salários mínimos, 

possa se valer da preferência legal prevista no artigo 83, I, da Lei de Falência para habilitar, 

nessa mesma classe, seu crédito excedente. 

"Tratar a situação aqui discutida de modo diverso daquele levado a cabo pelo tribunal de 

origem – que impediu a habilitação do crédito que exceda os 150 salários mínimos (já recebidos) 

na classe dos trabalhistas – resultaria em conferir tratamento diferenciado à recorrente, em 

prejuízo dos demais credores, especialmente os da mesma classe (os quais, em geral, constituem 

os sujeitos mais frágeis do ponto de vista econômico)", disse a magistrada. 

Nancy Andrighi ressaltou que o crédito excedente devido à credora deverá ser habilitado 

como quirografário, não havendo nenhuma subtração do seu direito de receber os valores a 

que faz jus, os quais não deixarão de existir nem se tornarão inexigíveis – apenas perderão seu 

caráter preferencial. 
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1.2.2 Ameaçar a vítima diante de filho menor pode justificar avaliação 

negativa da culpabilidade e aumento da pena 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) segundo o qual a ameaça feita à vítima na presença 

de seu filho menor de idade justifica a valoração negativa da culpabilidade. 

No recurso submetido ao colegiado, o réu, condenado pelo crime de ameaça em contexto 

familiar, sustentou que não haveria fundamento válido para o TJMS aumentar a pena em razão 

da circunstância judicial culpabilidade, aferida na primeira fase da dosimetria. 

Para o tribunal estadual, o fato de o delito ter ocorrido na presença do filho menor 

"exacerba a reprovabilidade da conduta do agente, pois extrapola o tipo penal analisado" 

– e isso justificaria o aumento da pena-base. 

Em seu voto, o relator do recurso, ministro Ribeiro Dantas, destacou que a dosimetria da 

pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente previstos na lei, mas é permitido 

ao juiz atuar de forma discricionária na escolha da sanção aplicável ao caso concreto, após o 

exame dos elementos do delito, em decisão motivada. 

"Às cortes superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade 

na dosimetria", lembrou o magistrado. 

Ele ressaltou que na vetorial culpabilidade, para os fins previstos no artigo 59 do Código 

Penal, avalia-se o juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura ao 

comportamento do réu. "Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da 

culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de 

reprovação penal da conduta do agente, mediante a demonstração de elementos concretos 

do delito", afirmou. 
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A culpabilidade é um juízo de reprovabilidade (de censura) sobre a formação e a 

manifestação de vontade do agente, pelo qual se conclui se o sujeito envolvido na prática de 

uma infração penal deve ou não suportar uma pena.  

 

TEORIA PSICOLÓGICA: A primeira teoria da culpabilidade foi idealizada por Franz von 

Liszt e Ernst von Beling. O pressuposto fundamental da culpabilidade é a imputabilidade, 

compreendida como a capacidade do ser humano de entender o caráter ilícito do fato e de 

determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa teoria defende que a culpabilidade é 

um vínculo psicológico entre o agente imputável e o fato típico ilícito. Esse vínculo pode ser 

representado tanto pelo dolo como pela culpa. Essa teoria somente é aplicável no campo da 

teoria clássica da conduta, em que o dolo e a culpa integram a culpabilidade. 

 

TEORIA NORMATIVA OU PSICOLÓGICO-NORMATIVA: Por sua vez, a segunda teoria, 

chamada de normativa ou psicológico-normativa foi idealizada por Reinhart Frank. A partir 

dela, o conceito de culpabilidade passa a ser composta por três elementos: imputabilidade, 

dolo ou culpa e exigibilidade de conduta diversa. A imputabilidade deixa de ser pressuposto 

da culpabilidade, para funcionar como seu elemento. Dessa forma, para essa teoria, somente é 

culpável o agente maior de 18 anos de idade e mentalmente sadio (imputabilidade) que age 

com dolo ou com culpa e que, no caso concreto, podia comportar-se em conformidade com o 

Direito, é dizer, praticou o crime quando tinha a faculdade de agir licitamente. 

 

TEORIA NORMATIVA PURA: Essa teoria surge com o finalismo penal de Hans Welzel. 

Assim, a adoção da teoria normativa pura da culpabilidade somente é possível em um sistema 

finalista. Os elementos psicológicos (dolo e culpa) que existiam nas teorias psicológica e 

psicológico-normativa da culpabilidade, foram transferidos pelo finalismo penal para o fato 

típico, alojando-se no interior da conduta. Ora, a culpabilidade passa a ser um simples juízo 

de reprovabilidade que incide sobre o responsável pela prática de um fato típico e ilícito. O 

dolo passa a ser natural, no fato típico, ou seja, sem a consciência da ilicitude (culpabilidade).  

A teoria normativa pura da culpabilidade subdivide-se em outras duas, a saber:  
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• Extremada, extrema ou estrita;  

• Limitada.  

A estrutura da culpabilidade é idêntica em ambas, ou seja, seus elementos são a 

imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. A 

distinção entre elas está no tratamento dispensado às descriminantes putativas. Nas 

descriminantes putativas, o agente, incidindo em erro, supõe situação fática ou jurídica que, se 

existisse, tornaria sua ação legítima.  

Para teoria normativa pura, extremada, extrema ou estrita: as descriminantes putativas 

sempre caracterizam erro de proibição. Já para a teoria normativa pura limitada, as 

descriminantes putativas podem caracterizar erro de proibição ou erro de tipo, a depender 

das peculiaridades do caso concreto. Segundo a teoria limitada da culpabilidade, adotada pelo 

Código Penal, se o erro do agente recair sobre uma situação fática, tratar-se-á de erro de tipo 

permissivo, e se disser respeito aos limites ou existência de uma causa de justificação, tratar-se-

á de erro de proibição. A partir da reforma da parte geral, o Código Penal, adotou a Teoria 

Normativa Pura em sua vertente limitada. 

 

 

Ribeiro Dantas citou precedente em que a Sexta Turma definiu como adequada a 

valoração negativa da culpabilidade em razão da prática de crime na presença de filhos menores 

(HC 461.478). 

"Depreende-se dos autos que o acórdão combatido apresenta argumento válido, no 

sentido de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho 

menor de idade, o que revela maior desvalor e censura na conduta do acusado, tratando-se 

de fundamento idôneo para a análise negativa da culpabilidade", concluiu o ministro. 
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1.3 Tribunal Superior do Trabalho 

1.3.1 Enfermeiro obtém redução de jornada para cuidar de filho com 

autismo 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho acolheu recurso de um enfermeiro da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) de Timon (MA), em pedido para reduzir 

pela metade sua jornada semanal para acompanhar filho com autismo em atividades 

terapêuticas. Por unanimidade, o colegiado entendeu que há provas suficientes da necessidade 

de atenção especial à criança pelo pai. 

Na reclamação trabalhista, ajuizada em setembro de 2019, na 5ª Vara do Trabalho de 

Teresina (PI), o empregado informou que fazia escala noturna de 12 X 36 e pediu sua redução 

em 50%, sem compensação e sem comprometimento da remuneração, em razão da condição 

especial de seu filho de cinco anos, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

O enfermeiro justificou a necessidade da redução por ter de realizar treino parental 

intensivo e acompanhar a criança nas atividades de terapia, fisioterapia e fonoaudiologia, 

além das consultas médicas. Argumentou, ainda, problemas psiquiátricos da esposa e 

dificuldades financeiras, “que provocam enorme sobrecarga e cansaço, sem o descanso 

reparatório”. 

 

 

 

 

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. JORNADA 

DE TRABALHO. REDUÇÃO PARA CUIDADO DE FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

(AUTISMO). EMPREGADO PÚBLICO. ANALOGIA. ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/90. 

Demonstrada possível violação dos arts. 227 e 229 da Constituição Federal, impõe-se o 

provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de 

revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. 
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II – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO PARA 

CUIDADO DE FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (AUTISMO). EMPREGADO PÚBLICO. 

ANALOGIA. ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/90. Esta Corte tem admitido a redução de jornada 

de empregado público com dependente com deficiência sem alteração remuneratória e 

sem compensação de horário, a depender da especificidade do caso, não se tratando de 

uma decisão generalizável. No particular, entendo que há provas suficientes da 

necessidade de atenção especial a essa criança portadora de autismo. Recurso de revista 

conhecido e provido. 

 

Conhecido por violação dos Arts. 227 e 229 da Constituição Federal, houve o 

provimento ao recurso de revista, para determinar a redução de 50% da carga horária semanal 

do reclamante, nos termos do pedido. 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 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, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 

maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

 

 

Em contestação, a Ebserh sustentou que o enfermeiro não havia comprovado que sua 

jornada o impedia de oferecer à criança o acompanhamento necessário para seu 

desenvolvimento. A empresa alegou, também, ausência de legislação para amparar o pedido e 

disse que, como empresa pública federal, não se aplica a ela o regramento contido no Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União (RJU - Lei 8.112/1990).   

O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (PI) indeferiram 

o pedido do enfermeiro. Segundo o TRT, é inegável que a criança deve ter atenção especial 

pelo pai, mas o enfermeiro teria de apresentar “prova cabal“ da necessidade de redução da 

jornada. A decisão se fundamentou no artigo 98 do RJU, que prevê o direito ao horário especial, 
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sem compensação, ao servidor ou servidora que tenha cônjuge, filho, filha ou dependente com 

deficiência, “quando comprovada a necessidade por junta médica oficial”. 

O TRT ressaltou que o enfermeiro trabalhava em outro hospital pela manhã, já com 

jornada reduzida, e que, na parte da tarde, a criança frequentava o ensino regular infantil. 

Ao recorrer ao TST, o enfermeiro explicou que seu pedido não tem como fundamento 

apenas poder acompanhar o filho nas consultas e terapias, mas a real necessidade da presença 

do pai no dia a dia, “principalmente orientando-o e conduzindo-o nas atividades e vivências 

diárias, uma vez que o acompanhamento familiar é fundamental para o desenvolvimento de um 

autista”. 

A relatora do recurso de revista, ministra Delaíde Miranda Arantes, entendeu haver provas 

suficientes da necessidade de atenção especial à criança. Segundo ela, o caso abrange a tutela 

de bens jurídicos destacados na ordem constitucional de 1988, “notadamente, o direito da 

pessoa com deficiência”.  

Em seu voto, a ministra ressaltou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência (Decreto 6.949/2009) e lembrou que a jurisprudência do TST tem admitido a 

redução de jornada de empregada ou empregado público com dependente com deficiência, 

sem alteração remuneratória e sem compensação de horário, mediante a aplicação 

analógica do artigo 98, parágrafos 2º e 3º, do RJU. Todavia, ponderou que a pretensão 

depende da especificidade do caso, “não se tratando de uma decisão generalizável”. 

A decisão foi unânime. 

1.3.2 Afastada deserção em recurso que discute concessão de justiça 

gratuita 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a deserção do recurso ordinário 

de um servidor público federal de Jacarezinho (PR) que não pagara as custas processuais 

fixadas na sentença. O colegiado concluiu que, como o que estava em discussão no mérito do 

recurso era o próprio direito ao benefício da justiça gratuita, a exigência de recolhimento das 

custas caracteriza cerceamento do direito de defesa. 
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Na reclamação trabalhista, o servidor pretende a condenação da Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa) ao recolhimento do FGTS na sua conta vinculada. Ele fora admitido em 1979, 

pela extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), sucedida pela Funasa, 

e alegava que a alteração de seu regime jurídico de celetista para estatutário, a partir de 1990, 

era inválida. 

O juízo da Vara do Trabalho de Jacarezinho (PR) considerou a Justiça do Trabalho 

incompetente para julgar o caso e rejeitou o pedido de concessão da justiça gratuita. Na 

sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) rejeitou o recurso ordinário do 

empregado, que discutia o indeferimento do benefício, entre os demais pontos, por 

entender que era necessário o pagamento das custas processuais fixadas na sentença. De 

acordo com o TRT, o empregado fora intimado para comprovar o preparo do recurso no prazo 

de cinco dias, mas não o fez. Por isso, declarou a deserção. 

 

 

 

 

 

 

Vejamos os fundamentos que acompanharam a decisão do caso citado: 

 

2. Diversamente do que entendeu o Tribunal Regional, se a controvérsia relativa ao direito 

à gratuidade de justiça consiste no objeto do recurso ordinário interposto pelo reclamante, 

o não conhecimento do recurso por deserção revela-se equivocado, pois a exigência do 

preparo está vinculada à própria análise do mérito, sendo desnecessária a comprovação 

do recolhimento das custas fixadas na sentença. Julgados. A exigência de prévio 

recolhimento das custas, quando se discute o próprio pedido de concessão do 

benefício da justiça gratuita no mérito do recurso, implica cerceamento do direito de 

defesa. Cumpre notar que as custas, uma vez recolhidas para a União, somente podem 

ser devolvidas ao jurisdicionado, caso lhe seja favorável o mérito do recurso, em ação 

própria que não é da competência da Justiça do Trabalho. Além disso, também caso lhe 

seja favorável o mérito do recurso, isso significa que o prévio recolhimento das custas 



 

19 

 

ocorreria com prejuízo do seu sustento ou de sua família, algo inadmissível na sistemática 

processual. 

3 - Logo, deve ser afastada a deserção declarada pelo TRT. 

4 - O art. 1.013, § 3º, do CPC consagra a teoria da causa madura, que possibilita o 

julgamento do mérito pelo Colegiado ad quem sempre que a questão for somente de 

direito ou, quando de direito e de fato, a causa estiver preparada para esse fim, ainda 

que o juízo a quo não tenha se pronunciado sobre o mérito. [..] 

 

 

A relatora do recurso de revista do servidor, ministra Kátia Arruda, assinalou que, se a 

discussão relativa ao direito à gratuidade de justiça é objeto do recurso ordinário, a declaração 

de deserção é equivocada. “A exigência do preparo está vinculada à própria análise do mérito, 

não havendo necessidade de comprovação do recolhimento das custas arbitradas no juízo de 

origem”, afirmou. Para a relatora, a medida, nessa circunstância, implica cerceamento do direito 

de defesa da parte.  

Outro aspecto observado pela ministra é que, uma vez recolhidas as custas para a União, 

elas só podem ser devolvidas se o mérito do recurso for favorável e por meio de ação própria 

que não é da competência da Justiça do Trabalho. Nessas condições, o recolhimento prévio 

causaria prejuízo ao sustento do trabalhador e da sua família, o que é inadmissível na 

sistemática processual. 

A ministra Kátia também avaliou que a causa tinha condições de ser julgada pelo TST 

(teoria da causa madura) e concedeu o benefício da justiça gratuita ao trabalhador, nos 

termos da Súmula 463 do TST, uma vez que ele firmara declaração de carência de recursos 

financeiros, e não havia prova em sentido contrário. Agora, o recurso ordinário do servidor será 

apreciado pelo Tribunal Regional.  
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QUADRO SINÓTICO 

 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

AP 1044 
STF condena Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão; 

REsp 1.981.314. 
Limite para habilitação de crédito trabalhista engloba valor pago antes da 

decretação da falência; 

SEGREDO DE 

JUSTIÇA 

Ameaçar a vítima diante de filho menor pode justificar avaliação negativa da 

culpabilidade e aumento da pena; 

RR-1372-

68.2019.5.22.0005 

Enfermeiro obtém redução de jornada para cuidar de filho com autismo; 

RR-775-

26.2019.5.09.0017 

Afastada deserção em recurso que discute concessão de justiça gratuita. 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 
⮚ Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/1983); 

⮚ Lei 14.197/2021; 

⮚ Artigo 23, inciso IV, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170/1983; 

⮚ Artigo 344 do Código Penal; 

⮚ Artigo 359-T do Código Penal; 

⮚ Artigo 83, I, da Lei 11.101/2005; 

⮚ Artigo 59 do Código Penal; 

⮚ Artigo 98 RJU - Lei 8.112/1990; 

⮚ Súmula 463 do TST. 
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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 1050 

DIREITO CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA; EDUCAÇÃO 

BÁSICA; INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA 

Concessão de meia-entrada em estabelecimentos de lazer e entretenimento para professores da rede pública 

estadual e municipais de ensino – ADI 3753/SP 

É constitucional lei estadual que concede aos professores das redes públicas estadual e municipais de ensino 

o benefício da meia-entrada nos estabelecimentos de lazer e entretenimento. A competência para legislar sobre 

direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios (1).  

Assim, como a legislação federal atualmente vigente que trata do benefício em comento (Lei 12.933/2013) 

não contempla a específica categoria profissional abrangida pela norma estadual impugnada, o ente federado pode 

utilizar-se legitimamente de sua competência normativa supletiva para tanto (2) (3). Sob o aspecto material, também 

não há inconstitucionalidade, uma vez que a medida não viola, sob qualquer aspecto, o princípio da isonomia.  

O tratamento desigual criado pela lei (concessão da meia-entrada apenas à parcela da categoria) está 

plenamente justificado — constitui estratégia de política pública que se coaduna com a priorização absoluta da 

educação básica. Além disso, revela-se como salutar intervenção parcimoniosa do Estado na ordem econômica, 

que visa à realização de relevantes valores constitucionais, e como condição para a concretização da justiça social. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

DIREITO TRIBUTÁRIO – FATO GERADOR 

Constitucionalidade da chamada “norma geral antielisão” – ADI 2446/DF Não viola o texto constitucional a 

previsão contida no parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional (1). 
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Essa previsão legal não constitui ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da estrita legalidade e 

da tipicidade tributária, e da separação dos Poderes. Em verdade, ela confere máxima efetividade a esses preceitos, 

objetivando, primordialmente, combater a evasão fiscal, sem que isso represente permissão para a autoridade fiscal 

de cobrar tributo por analogia ou fora das hipóteses descritas em lei, mediante interpretação econômica. Nesse 

contexto, apenas viabiliza que a autoridade tributária aplique base de cálculo e alíquota a uma hipótese de 

incidência estabelecida em lei e que tenha efetivamente se realizado. Com base nesse entendimento, o Plenário, 

por maioria, julgou improcedente a ação direta. 

 

Superior Tribunal de Justiça  

⮚ Informativo 733 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

REsp 1.709.727-SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 05/04/2022, 

DJe 11/04/2022. 

 

Responsabilidade civil do Estado. Acidente de trânsito em rodovia estadual. Óbito da vítima. Omissão estatal 

quanto ao dever de conservação e sinalização da via pública. Danos materiais devidos. Reconhecida a 

responsabilidade estatal por acidente com evento morte em rodovia, é devida a indenização por danos materiais 

aos filhos menores e ao cônjuge do de cujus. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e 

materiais ajuizada contra o Departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe (DER/SE), em face da morte do pai 

e companheiro dos autores, decorrente de acidente de veículo em rodovia estadual, ocasionado por buraco não 

sinalizado. 

O Tribunal a quo, após reconhecer a conduta omissiva e culposa do ente público, relacionada ao dever de 

sinalização da via pública, deu parcial provimento ao apelo dos autores, condenando o demandado ao pagamento 

de indenização por danos morais. Em relação aos danos materiais, registrou não terem sido comprovados. 

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por 

condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, a comprovação da conduta omissiva e culposa 

(negligência na atuação estatal - má prestação do serviço), o dano e o nexo causal entre ambos. 

No caso, restou incontroverso que o acidente com evento morte ocorreu em rodovia estadual, mediante a 

queda de caminhão em buraco de 15 metros de profundidade, decorrente da ausência de manutenção e fiscalização 

estatal da via pública, não havendo quaisquer indícios de culpa exclusiva da vítima. 

Nesse passo, é possível concluir pela existência de omissão culposa por parte do ente público, 

consubstanciada na inobservância ao dever de fiscalização e sinalização da via pública, bem como pelo nexo causal 

entre a referida conduta estatal e o evento danoso, que resultou na morte do pai e marido dos recorrentes, 

causando-lhes, evidentemente, prejuízos materiais e morais, os quais devem ser indenizados. 
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Com efeito, presentes os elementos necessários para responsabilização do Estado pelo evento morte, a 

jurisprudência desta Corte reconhece devida a indenização por danos materiais, visto que a dependência econômica 

dos cônjuges e filhos menores do de cujus é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de 

prova. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

AREsp 1.825.800-SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 05/04/2022, 

DJe 11/04/2022. 

Honorários advocatícios. Contrato administrativo. Licitação para contratação de serviços de advocacia. 

Cláusula de renúncia aos honorários de sucumbência. Lei n. 8.666/1993. 

A regra da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos contratados a observância 

estrita das regras do edital. Não obstante, as regras contratuais, ainda que inseridas no campo do direito público, 

devem observância à lei e à Constituição, razão pela qual não há empecilho para que as partes discutam, em juízo, 

a legalidade das cláusulas do contrato administrativo, notadamente em atenção ao art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal ("a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"). 

Não contrariando a lei nem sendo abusivo, o contrato administrativo pode tratar de renúncia a direito do 

contratado; e esta será eficaz e produzirá seus regulares efeitos na hipótese em que houver expressa concordância 

do contratado. 

Especificamente, com relação aos advogados, a Lei n. 8.906/1994 dispõe serem do advogado os honorários 

de sucumbência e havia previsão expressa a respeito da impossibilidade de retirar-lhes esse direito; estava no art. 

24, § 3º, segundo o qual "é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva 

que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência". 

Contudo, em 2009, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da regra, uma vez que se 

trata de direito disponível e, por isso, negociável com o constituinte do mandato. (ADI 1194, Relatora p/ Acórdão 

Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, DJe-171). 

Nessa linha, não se pode concluir pela abusividade ou ilegalidade da cláusula contratual que prevê a renúncia 

do direito aos honorários de sucumbência, notadamente quando a parte contratada, por livre e espontânea vontade, 

manifesta sua concordância e procede ao patrocínio das causas de seu cliente mediante a remuneração acertada 

no contrato. 

No caso em análise, a parte autora manifestou, de forma expressa e consciente, a renúncia e só procurou 

discutir a cláusula após o fim do contrato. 

Oportuno mencionar, aliás, entendimento segundo o qual "a renúncia à verba honorária sucumbencial deve 

ser expressa, sendo vedada sua presunção pelo mero fato de não ter sido feitas ressalvas no termo do acordo 

entre os litigantes originários" (REsp 958.327/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 17/06/2008, DJe 04/09/2008). 

Nesse contexto, considerados os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, 

forçoso reconhecer não ser adequada a invocação da regra geral de proibição do enriquecimento sem causa para 
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anular a cláusula contratual de renúncia, pois, conforme entendimento jurisprudencial, é legal e constitucional o 

acordo sobre a destinação dos honorários de sucumbência. 

Ademais, mormente depois da rescisão do contrato, não se pode admitir a alteração de regra prevista desde 

a época da realização do procedimento licitatório, pois aqueles que concorreram para a prestação do serviço se 

submeteram à mesma regra para elaborarem suas propostas. 
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