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Atualizações Jurídicas Relevantes  

Volume 16 – 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 decide que é inconstitucional concessão de licença ambiental 

pelo método simplificado 

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (28), que 

é inconstitucional a concessão automática de licença ambiental para funcionamento de 

empresas que exerçam atividades classificadas como de risco médio. A matéria foi analisada 

no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6808, ajuizada pelo 

Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

As alterações questionadas foram introduzidas pela Medida Provisória (MP) 1.040/2021 

à Lei 11.598/2017, que dispõe sobre a concessão de alvará de funcionamento e 

licenciamento no âmbito da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 

de Empresas e Negócios (Redesim), que tem por objetivo facilitar a abertura de empresa e 

diminuir o tempo e o custo de formalização de negócios. A nova redação da lei permitiu a 

emissão automática de licenças nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado 

médio. 



 

6 

 

O advogado do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Felipe Santos Correa, questionou a 

possibilidade da concessão automática dos alvarás de funcionamento das empresas, sem análise 

humana, a atividades de impacto ambiental com notórios riscos, como transferência de carga 

de petróleo em alto mar, fabricação de fertilizantes e agroquímicos, entre outras. 

Para o advogado-geral da União, Bruno Bianco, a norma agiliza e desburocratiza a 

concessão de licenças, mas não dispensa o cumprimento de exigências de licenciamento 

ambiental nem dos requisitos fixados em outra legislação pertinente. Segundo ele, a 

simplificação não impede nem altera a fiscalização da maneira que sempre ocorreu, ou seja, de 

ofício ou por meio de denúncias. 

 

A relatora salientou que o licenciamento ambiental dispõe de base constitucional e 

não pode ser suprimido por lei nem simplificado a ponto de ser esvaziado, abrindo-se a 

possibilidade de que seja feito apenas pelo empresário, “com controle precário e a 

posteriori”. 

No seu entendimento, a automaticidade do procedimento, em matéria ambiental, 

contraria também as normas específicas sobre o licenciamento ambiental, instituído pela Lei 

6938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Segundo o artigo 10 dessa 

lei, as atividades econômicas potencial ou efetivamente causadoras de impacto ambiental estão 

sujeitas ao controle estatal. 

Em seu voto, a ministra também mencionou jurisprudência da Corte para afirmar que 

a dispensa de licenciamento ambiental só é possível por decisão tecnicamente 

fundamentada do órgão ambiental que comprove que a atividade não é potencial ou 

efetivamente poluidora nem agressiva ao meio ambiente. A seu ver, não é aceitável que a 

obtenção de licença simplificada ou automática se transforme em salvo-conduto para atividades 

que não querem se submeter ao controle ambiental prévio. 

A relatora converteu a análise da medida liminar em julgamento de mérito e votou pela 

procedência parcial do pedido, a fim de excluir a aplicação dos dispositivos questionados apenas 

às licenças ambientais, que se submeterão aos procedimentos e previsões da legislação 

específica ambiental.  
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1.2 Superior Tribunal de Justiça 

1.2.1 Fundamentação pode suprir falta de indicação da alínea que 

autoriza interposição do recurso especial. EAREsp nº 1672966 / 

MG 

 Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) estabeleceu que a falta de indicação expressa da alínea com base na qual foi 

interposto o recurso especial.  

Recurso interposto em causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a 

decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; julgar válido ato de 

governo local contestado em face de lei federal; ou der a lei federal interpretação divergente 

da que lhe haja atribuído outro tribunal. (alínea "a", "b" ou "c" do artigo 105, inciso III, da 

Constituição) implica o seu não conhecimento, pela incidência da Súmula 284 do Supremo 

Tribunal Federal. 

Entretanto, o colegiado considerou que, mesmo sem a indicação da alínea, é possível 

admitir o recurso, em caráter excepcional, se a fundamentação conseguir demonstrar de 

forma inequívoca a hipótese de seu cabimento. 

 

 

Segundo a ministra, respeitadas as previsões constitucionais e legais que apontam para 

a necessidade, em regra, de se indicar a alínea constitucional que justificaria a admissão do 

recurso, é preciso diminuir o rigor formal, em atenção ao princípio da instrumentalidade das 

formas e da efetividade do processo. 

Por essa razão, Laurita Vaz considerou ser possível dispensar, excepcionalmente, a 

indicação expressa do permissivo constitucional, caso as razões recursais sejam suficientes 

para demonstrar o seu cabimento.   

Os atos processuais devem ser praticados na forma prevista pela lei, tratando-se a 

formalidade de uma medida que prestigia a segurança para as partes. No entanto, o novo CPC 
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adotou uma nova postura, permitindo que a formalidade deve sempre ser afastada quando o 

ato processual atingir a sua finalidade e não gerar prejuízo, ainda que praticado em 

desconformidade com a forma legal. Trata-se do princípio da instrumentalidade das formas. 

1.2.2 Pacote Anticrime não retirou o caráter hediondo do tráfico de 

drogas, define Quinta Turma. HC 729.332 

 A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que as alterações 

promovidas pela Lei 13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – na Lei 8.072/1990 não 

retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo. O colegiado 

destacou que a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda 

está prevista na própria Constituição (artigo 5º, inciso XLIII). 

O entendimento foi fixado pela turma ao rejeitar habeas corpus que buscava o 

reconhecimento de que o tráfico de drogas teria perdido a sua caracterização como crime 

equiparado a hediondo após o início da vigência do Pacote Anticrime, que revogou o artigo 2º, 

parágrafo 2º, da Lei 8.072/1990. O dispositivo trazia parâmetros para a progressão de regime 

no caso de crimes hediondos e equiparados – a prática da tortura, o tráfico de drogas e o 

terrorismo. 

Como consequência da revogação do dispositivo, a defesa pedia a aplicação, ao delito 

de tráfico, das frações de progressão de regime previstas na Lei de Execução Penal (LEP) para 

os crimes comuns.  

O relator do habeas corpus, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, explicou que, nos 

termos do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição, a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis 

de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os 

definidos como crimes hediondos. 

"O próprio constituinte assegurou que o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo são 

merecedores de tratamento penal mais severo", complementou. 

De acordo com o ministro, o fato de o Pacote Anticrime ter expressamente consignado, 

no artigo 112, parágrafo 5º, da LEP, que não se considera hediondo ou equiparado a ele o 

tráfico de drogas descrito no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 apenas consagrou o 

tratamento diferenciado que já era atribuído pela jurisprudência ao tráfico privilegiado. 
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"Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito 

equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do artigo 33, caput e parágrafo 1º, da 

Lei de Drogas", afirmou o relator.  

Reynaldo Soares da Fonseca também lembrou que a Terceira Seção, em 2021 – após o 

Pacote Anticrime, portanto –, no julgamento do Tema Repetitivo 1.084, reconheceu a 

possibilidade de aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da LEP a condenados por crimes 

hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos – e o caso concreto dizia respeito 

especificamente a condenado por tráfico de drogas. 

"Patente, assim, que a jurisprudência desta corte é assente no sentido de que as 

alterações trazidas pela Lei 13.964/2019 em nada influenciaram na qualificação do crime de 

tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo", concluiu o ministro. 

1.3 Tribunal Superior do Trabalho 

1.3.1 5ª Turma admite agravo contra nulidade de atos processuais 

por falta de intimação do MPT 

Embora sem súmula ou OJ sobre a matéria, o colegiado considerou os princípios da 

celeridade e da economia processuais. 

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento a um agravo de 

instrumento do Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que declarou a nulidade de atos 

processuais praticados em ação civil coletiva sem participação do Ministério Público do Trabalho 

(MPT). 

Como a decisão questionada no agravo é interlocutória (pronunciamento judicial que 

decide alguma coisa no processo e não se enquadre no conceito de sentença), a Súmula 214 

do TST exige, para acolhimento do recurso, que haja confronto com súmula ou orientação 

jurisprudencial do TST. No caso, o Tribunal tem entendimento consolidado sobre a ausência 

de nulidade em razão da não intervenção do MPT, embora não tenha editado súmula ou 

OJ tratando da matéria. Mas, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia 

processual, a Turma entendeu que deveria ser conferida interpretação mais abrangente à Súmula 
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214 e acolheu o agravo de instrumento, a fim de destrancar o recurso de revista, que será 

examinado posteriormente.  

 

 

 

No exame do agravo de instrumento, o relator, ministro Breno Medeiros, explicou que, à 

primeira vista, haveria um obstáculo processual que inviabilizaria o exame do recurso, 

considerando que a decisão do TRT tinha natureza interlocutória e o TST não tem 

jurisprudência sumulada sobre a matéria. 

No caso, porém, a decisão do TRT de anular os atos processuais realizados sem a 

intervenção do MPT é contrária à jurisprudência que vem se formando do TST de que não há 

nulidade, por esse motivo, nas ações coletivas em que o sindicato atua como substituto 

processual, sobretudo quando não for demonstrado nenhum prejuízo. Embora ainda não tenha 

sido editada súmula ou OJ, o ministro citou julgados da Subseção II Especializada em Dissídios 

Individuais (SDI-2) e de diversas Turmas do TST nesse sentido. 

Com fundamento na razoável duração do processo e nos princípios da celeridade e 

da economia processuais, o ministro propôs uma leitura ampliativa da alínea “a” da Súmula 

214, para considerar a jurisprudência pacificada equivalente a súmula e OJ.  

Na sessão de julgamento, os ministros ressaltaram que não há sentido lógico em fazer 

com que o processo retorne ao primeiro grau quando a decisão do segundo grau que 

determinou seu retorno destoa da jurisprudência do TST e, portanto, acabará sendo reformada 

no futuro. 

A decisão foi unânime. 
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QUADRO SINÓTICO 

 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

ADI 6808 
STF decide que é inconstitucional concessão de licença ambiental pelo método 

simplificado; 

REsp 1672966/MG. 
Fundamentação pode suprir falta de indicação da alínea que autoriza interposição 

do recurso especial; 

HC 729.332 
Pacote Anticrime não retirou o caráter hediondo do tráfico de drogas, define 

Quinta Turma; 

RR-820-

57.2018.5.12.0057 

5ª Turma admite agravo contra nulidade de atos processuais por falta de 

intimação do MPT; 
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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 1051 

DIREITO CONSTITUCIONAL – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE; PROCESSO 

LEGISLATIVO 

Rito de urgência para proposições que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal 

É constitucional a previsão regimental de rito de urgência para proposições que tramitam na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, descabendo ao Poder Judiciário examinar concretamente as razões que justificam 

sua adoção. Inexiste violação ao devido processo legislativo, pois as normas dos Regimentos Internos reduzem as 

formalidades processuais para casos específicos, devidamente reconhecidos pela maioria legislativa, o que é 

permitido pela própria Constituição (1). O silêncio constitucional quanto à indicação das Comissões das Casas 

Legislativas e à definição do momento e oportunidade da intervenção deve ser interpretado como opção pela 

disciplina regimental, sob pena de inviabilizar os próprios trabalhos legislativos. Portanto, a adoção do rito é matéria 

interna corporis, sendo defeso ao STF adentrar em tal seara, o que implicaria indevido controle jurisdicional sobre 

a interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais, infringindo o princípio da separação 

dos Poderes (2). Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta. 

DIREITO TRIBUTÁRIO – IMUNIDADE RECÍPROCA 

Imunidade tributária recíproca sobre impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços. 

Sociedade de economia mista estadual prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água 

potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários faz jus à imunidade tributária recíproca sobre impostos federais 

incidentes sobre patrimônio, renda e serviços. 

Prevalece na Corte o entendimento de que, para a extensão da imunidade tributária recíproca da Fazenda 

Pública a sociedades de economia mista e empresas públicas, é necessário preencher 3 (três) requisitos: (i) a 

prestação de um serviço público; (ii) a ausência do intuito de lucro e (iii) a atuação em regime de exclusividade, ou 

seja, sem concorrência (1) (2). No caso, os documentos acostados comprovam que, em relação à Companhia de 

Saneamento de Sergipe – DESO, os requisitos foram atendidos. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 

unanimidade, julgou procedente o pedido para reconhecer a imunidade recíproca à DESO, enquanto mantidos os 

requisitos. 
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Superior Tribunal de Justiça  

⮚ Informativo 734 

DIREITO ADMINISTRATIVO – DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS 

Aquisição e demarcação de terras indígenas. Legitimidade passiva da união. Fundamento constitucional. 

Conflito entre as etnias. Constituição de reserva indígena. Intervenção do poder judiciário. Possibilidade. 

 

A Primeira Seção, no julgamento do presente caso, sob o rito da sistemática repetitiva, firmou a tese assim 

enunciada: "os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta - CPRB, prevista na Lei n. 12.546/2011". 

Fundamentalmente, foi afastada a incorporação do montante do imposto estadual da base de cálculo da 

apontada contribuição porquanto se entendeu ausente a materialidade da hipótese de incidência, vale dizer, a 

receita bruta. 

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou, por maioria de votos, tese 

vinculante contrária, no sentido de que "é constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB" (Tema 1.048/STF. 

Tribunal Pleno. RE 1.187.264/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2021, 

DJe 20.05.2021).  
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