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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES 

Volume 02 – Junho/2021 

Neste capítulo, abordar-se-ão as principais inovações legislativas, 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. Inovações Legislativas 

 

1.1. Lei nº 14.155 de 27/05/2021 

A lei Lei nº 14.155 de 27/05/2021, alterou o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal), para tornar mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, 

furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet; e o Decreto-Lei nº 3.689, de 

3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para definir a competência em modalidades 

de estelionato. 

Confira as alterações e acréscimos do Código Penal: 

Art. 154-A, caput - Alteração 

Art. 154-A, Pena - Alteração 

Art. 154-A, § 2 - Alteração 

Art. 154-A, § 3, Pena - Alteração 

Art. 155, § 4-B - Acréscimo 
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Art. 155, § 4-C - Acréscimo 

Art. 155, § 4-C, Inciso 1 - Acréscimo 

Art. 155, § 4-C, Inciso 2 - Acréscimo 

Art. 171, § 2-A - Acréscimo 

Art. 171, § 2-B - Acréscimo 

Art. 171, § 4 - Alteração 

Confira as alterações e acréscimos do Código de Processo Penal: 

Art. 70, § 4 - Acréscimo  
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2. Jurisprudências Recentes 

2.1 Supremo Tribunal Federal – STF 

2.1.1 STF valida lei do RJ que proíbe testes em animais na indústria 

de higiene pessoal e limpeza 

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional dispositivos da lei do Estado do 

Rio de Janeiro que proíbem a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes 

de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e de limpeza. Por 10 votos a 1, o 

colegiado entendeu que as regras estão dentro da competência dos entes federados para 

legislar sobre proteção ao meio ambiente e ao consumidor. 

 

O colegiado, contudo, invalidou trechos da mesma lei que proíbem a comercialização, no 

estado, de produtos derivados de testes animais vindos de outras unidades da federação e 

exigem que os rótulos informem que não houve testagem em animais. Por 6 votos a 5, 

prevaleceu o entendimento de que a lei invadiu a competência da União para legislar sobre 

comércio interestadual e sobre a discriminação de informações nos rótulos dos produtos. 

 

O relator da ADI, ministro Gilmar Mendes, rechaçou o argumento do conflito legislativo. 

Ele explicou que a norma estadual tem objeto diverso da federal e lembrou que, na ADI 5996, 

o STF reconheceu a constitucionalidade de lei do Amazonas que também proíbe testes em 

animais para os desenvolvimentos dos mesmos produtos. 

 

Em seu entendimento, as leis estaduais que vedam a utilização de animais são legítimas, 

pois, além de não haver lei federal sobre o assunto, elas apenas estabelecem um patamar de 

proteção à fauna superior ao da União, mas dentro de suas competências constitucionais 

suplementares. 
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Em relação à proibição de comercialização de produtos testados em animais sem a 

distinção de sua origem, Mendes considera que a norma invade a competência da União para 

legislar sobre comércio interestadual. 

 

2.1.2 STF invalida norma que previa incidência de teto salarial em 

todas as estatais do DF 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional dispositivo da Lei 

Orgânica do Distrito Federal (LODF) que estendeu o teto remuneratório do funcionalismo 

público a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista distritais e suas 

subsidiárias. A decisão se deu na sessão virtual finalizada em 21/5, no julgamento de Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI 6584), ajuizada pelo governador do DF, Ibaneis Rocha. 

A norma estava suspensa desde novembro do ano passado, por decisão liminar do Plenário, 

nos termos do voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Com o julgamento do mérito da matéria, 

a posição do relator foi confirmada em definitivo. 

Segundo o ministro Gilmar Mendes, a Constituição Federal (artigo 37, inciso XI) determina 

que se aplique o teto remuneratório às empresas públicas e às sociedades de economia mista 

e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos estados, do DF ou dos municípios 

para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. A exceção às estatais que não 

recebam recursos da Fazenda Pública para essas despesas visa compatibilizar o trabalho 

desenvolvido e a remuneração praticada no mercado. 

Para o relator, o artigo 19, parágrafo 5º, da LODF, na redação dada pela Emenda 99/2017, 

não condiz com a necessidade de conciliar os interesses econômicos e o interesse público 

representado pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Em seu voto, o ministro também conferiu interpretação conforme a Constituição ao inciso 

X do artigo 19 da LODF, de modo que a expressão “empregos públicos” se limite às entidades 

que recebam recursos do Distrito Federal para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio. 

É exatamente esse dispositivo que prevê a aplicação do teto remuneratório, que é o subsídio 

mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), 
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aos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, aos membros dos Poderes e aos demais 

agentes políticos do Distrito Federal, bem como aos proventos de aposentadorias e pensões. 

 

2.1.2 Barroso suspende por seis meses desocupações de áreas 

coletivas habitadas antes da pandemia 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou na quinta-feira 

(3) a suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam 

habitadas antes de 20 de março do ano passado, quando foi aprovado o estado de calamidade 

pública em razão da pandemia da Covid-19. 

Pela decisão, ficam impossibilitadas “medidas administrativas ou judiciais que resultem em 

despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em 

imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou 

familiar de populações vulneráveis”. 

O ministro também suspendeu o despejo de locatários de imóveis residenciais em condição 

de vulnerabilidade por decisão liminar, ou seja, sem prévia defesa, antes mesmo do devido 

processo legal. O conceito de vulnerabilidade será analisado caso a caso pelo magistrado que 

atuar na situação concreta. 

Barroso deferiu parcialmente a cautelar em ação apresentada pelo PSOL (ADPF 828) para, 

segundo ele, “evitar que remoções e desocupações coletivas violem os direitos à moradia, à 

vida e à saúde das populações envolvidas”. 

O prazo de seis meses será contado a partir da decisão “sendo possível cogitar sua 

extensão caso a situação de crise sanitária perdure”, destacou o ministro. 

A cautelar não se aplica a ocupações recentes, posteriores a 20 de março de 2020, mas 

estipula que o poder público assegure que as pessoas removidas possam ser levadas para 

abrigos. “Trata-se de evitar a consolidação de novas ocupações irregulares.” 

Barroso também ressalvou que a suspensão de medidas não vale para áreas de risco, 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos; situações em 

que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado; 

desintrusão de invasores em terras indígenas; e decisões ou leis locais que garantam maior grau 

de proteção a grupos vulneráveis específicos. 
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2.2 Superior Tribunal de Justiça - STJ 

2.2.1 Sequestro de bens em âmbito penal prevalece sobre penhora 

decretada em juízo cível ou trabalhista 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que o sequestro de bem 

determinado em âmbito penal prevalece em relação à penhora do mesmo bem ordenada em 

processo não criminal, pois a medida, no primeiro caso, tem o objetivo de assegurar o interesse 

público. 

Com esse entendimento, o colegiado declarou a competência do juízo penal para a prática 

de atos expropriatórios em relação a um veículo que havia sido apreendido durante a 

investigação de um caso de corrupção, mas acabou sendo penhorado pela Justiça do Trabalho. 

"Considerando a natureza peculiar da medida assecuratória penal de sequestro – verificada 

a partir do interesse público (aquisição com proventos da infração penal) e do fato de que a 

expropriação ocorre na seara penal –, deve ser reconhecida a primazia da referida constrição 

frente àquela decretada por juízo cível ou trabalhista (penhora), sendo indiferente qual 

constrição foi decretada primeiro", disse o relator do conflito de competência, ministro Sebastião 

Reis Júnior. 

O ministro explicou que o sequestro é medida voltada para a retenção de bens móveis e 

imóveis do indiciado ou acusado, ainda que em poder de terceiros, quando adquiridos com 

proventos de crime, para que não se desfaça deles durante o curso da ação penal. O objetivo 

é assegurar a indenização da vítima ou impossibilitar que o agente fique com o lucro da 

atividade criminosa. 

Segundo o magistrado, após o trânsito em julgado da ação penal e não havendo pedido 

de indenização, os proventos do delito são confiscados em favor da Fazenda Pública (artigo 

133, parágrafo 1°, do Código de Processo Penal e artigo 91, "b", do Código Penal) e submetidos 

a alienação judicial ou transferidos diretamente ao ente público. 

A hipoteca legal (artigo 134 do CPP) e o arresto (artigo 136 do CPP), por sua vez, são 

destinados à constrição de patrimônio lícito do acusado, a fim de que dele não se desfaça, 

garantindo a reparação do dano causado à vítima, ao final do processo. 
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De acordo com o relator, tais medidas assecuratórias penais têm natureza distinta: 

enquanto o sequestro ostenta um interesse público – retenção e confisco de bens adquiridos 

com proventos de infração –, o arresto e a hipoteca se relacionam a interesse privado – 

constrição do patrimônio lícito para fins de reparação de dano, sendo expropriado no juízo cível 

(artigo 143 do CPP). 

Contudo, o ministro esclareceu que, caso haja a expropriação de bem sequestrado por 

juízo diverso do penal, como no caso, não deve ser declarada a nulidade do ato, mas sim 

revertida a quantia levantada na alienação em prol da constrição decretada pelo juízo penal. 

 

2.2.2 Nulidade do interrogatório por inversão da ordem é relativa e 

exige prova de prejuízo para o ré 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) flexibilizou o entendimento da Súmula 

528 e estabeleceu que, no caso de remessa de drogas ao Brasil por via postal, com o 

conhecimento do endereço designado para a entrega, a competência para processamento e 

julgamento deve ser fixada no juízo do local de destino. 

O colegiado acompanhou o relator do conflito de competência, ministro Joel Ilan Paciornik, 

para quem, sendo conhecido o endereço designado para a entrega, a fixação da competência 

no local de destino da droga propicia mais eficiência à investigação e mais rapidez ao processo. 

O conflito foi suscitado no STJ após a apreensão de ecstasy no Centro Internacional dos 

Correios em Pinhais (PR). A droga foi remetida da Holanda e tinha como destinatários residentes 

de Sinop (MT). 

Contudo, o juízo federal de Sinop declinou da competência em função da Súmula 528, 

segundo a qual, havendo remessa de drogas por via postal, o processo por crime de tráfico 

internacional cabe ao juiz federal do local onde ocorre a apreensão. O juízo de Pinhais, por sua 

vez, suscitou o conflito no STJ, em razão de recente julgamento que flexibilizou a aplicação da 

Súmula 151. 
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Nesses precedentes, segundo o magistrado, ponderou-se que, como o tráfico de drogas é 

um delito de ação múltipla, no momento da apreensão da droga já há a consumação, sendo 

desnecessário que ela chegue ao destinatário. 

2.2.3 Terceira Seção define critérios para progressão penal de 

condenados com reincidência genérica 

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.084), a Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 

112, V, da Lei de Execução Penal – LEP (Lei 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote 

Anticrime (Lei 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado 

morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza. 

O colegiado entendeu que, diante da ausência de previsão, no Pacote Anticrime, de 

parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou 

equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo 

percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários: 40%. 

Como esse percentual é inferior ao estabelecido antes da vigência do Pacote Anticrime – 

portanto, mais benéfico para o réu –, os ministros entenderam também que a regra deve ser 

aplicada retroativamente aos condenados por crime hediondo, sejam primários ou reincidentes 

genéricos. 

No mesmo julgamento, a Terceira Seção definiu que os condenados por crimes praticados 

com violência contra a pessoa ou grave ameaça, bem como por crimes hediondos ou 

equiparados com resultado morte, e que sejam reincidentes – mas não em crimes da mesma 

natureza –, têm direito à progressão de regime prisional a partir do cumprimento dos mesmos 

percentuais de pena exigidos daqueles que são primários. 

Segundo o relator, ministro Rogerio Schietti Cruz, as três situações examinadas no 

julgamento "evidenciam a inexistência de previsão legal acerca de hipóteses que desafiam 

cotidianamente o trabalho desenvolvido pelas inúmeras varas de execução penal do país". 
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Ele explicou que o Pacote Anticrime promoveu profundas alterações nas normas da 

progressão de regime penal – entre elas, a revogação do artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei dos 

Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990), segundo o qual os condenados por crime hediondo teriam 

direito ao benefício só após o cumprimento de dois quintos da pena, se fossem primários, ou 

de três quintos, no caso de reincidentes genéricos ou específicos. 

 

2.3 Tribunal Superior do Trabalho – TST 

2.3.1 Eletricista de indústria de alimentos tem direito ao adicional 

de periculosidade 

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso da Produtos Alimentícios 

Arapongas S.A. (Prodasa), de Arapongas (PR), contra sua condenação ao pagamento do adicional 

de periculosidade a um eletricista que trabalhava em situação de risco sem os devidos 

equipamentos de segurança. A decisão segue o entendimento do TST de que a parcela é devida, 

também, aos empregados que não trabalham em sistema elétrico de potência, desde que a 

atividade seja exercida com equipamentos e instalações elétricas similares. 

O relator do recurso de revista da Prodasa, ministro Caputo Bastos, verificou que a decisão 

do TRT está de acordo com a Orientação Jurisprudencial (OJ) 324 da Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST. A OJ assegura o adicional de periculosidade aos 

empregados que não trabalham em sistema elétrico de potência, “desde que a atividade seja 

exercida com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente”, 

mesmo em unidades consumidoras de energia elétrica.  

Ainda, de acordo com o ministro, o TST entende que o simples fornecimento do 

equipamento de proteção não retira do empregador a responsabilidade pelo pagamento do 

adicional, pois deve ficar comprovado que o equipamento fornecido, de fato, eliminou o risco 

ou o perigo. 

Sendo assim, embora se trate de unidade de consumo, a atividade envolve equipamentos e 

instalações similares. 
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2.3.1. Afastada suspeição de testemunha por participação em grupo 

de WhatsApp e Facebook 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que o simples vínculo em mídias 

sociais (grupos de WhatsApp e Facebook) entre uma analista de controle de gestão de contratos 

da  Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) e uma das testemunhas em sua reclamação 

trabalhista não configura amizade íntima e, portanto, não pode ser considerada a suspeição da 

testemunha. Com esse entendimento, determinou o retorno do processo à Vara do Trabalho, a 

fim de que a testemunha seja ouvida. 

Para que haja a suspeição da testemunha, segundo o ministro, não basta a simples amizade 

decorrente dos muitos anos de convívio no ambiente de trabalho, ou mesmo a continuidade 

dessa relação em redes sociais, sob pena de inviabilizar-se a produção de prova testemunhal - 

e justamente por quem teria melhor condições de fazê-lo, ou seja, quem trabalhou por mais 

tempo com a empregada. 

O ministro acrescentou que não é razoável sinalizar que as relações estabelecidas em redes 

sociais, sem outros elementos objetivos de prova desses vínculos, revelariam maior intimidade, 

sobretudo se considerado que as suspeições não se limitam à contradita de testemunhas, mas 

atingem outros sujeitos do processo e, eventualmente, fundamentariam exceções de suspeição 

de juízes, membros do Ministério Público, peritos e demais auxiliares da justiça. 
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QUADRO SINÓTICO 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

Lei nº 14.155 de 27/05/2021 Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) 

ADI 5995 
STF valida lei do RJ que proíbe testes em animais na indústria de higiene 

pessoal e limpeza 

ADI 6584 
STF invalida norma que previa incidência de teto salarial em todas as estatais 

do DF 

ADPF 828 
Barroso suspende por seis meses desocupações de áreas coletivas habitadas 

antes da pandemia 

CC 175033 
Sequestro de bens em âmbito penal prevalece sobre penhora decretada em 

juízo cível ou trabalhista 

HC 127.900 Nulidade do interrogatório por inversão da ordem é relativa e exige prova de 

prejuízo para o ré 

Rito dos Recursos 

Repetitivos - Tema 1.084 

Terceira Seção define critérios para progressão penal de condenados com 

reincidência genérica 

Processo: RR-48200-

04.2007.5.09.0653 

Eletricista de indústria de alimentos tem direito ao adicional de periculosidade 

Processo: RR-24-

44.2015.5.06.0023 

Afastada suspeição de testemunha por participação em grupo de WhatsApp e 

Facebook 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 Código Penal:  Art. 154-A, caput; Art. 154-A, Art. 154-A, § 2, Art. 154-A, § 3, Art. 155, § 4-

B, Art. 155, § 4-C, Art. 155, § 4-C, Inciso 1, Art. 155, § 4-C, Inciso 2, Art. 171, § 2-A, Art. 

171, § 2-B, Art. 171, § 4 - Alteração 

 Código de Processo Penal: Art. 70, § 4. 
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JURISPRUDÊNCIA 

Supremo Tribunal Federal 

 AI 563.842- AgR/RJ  

“TETO CONSTITUCIONAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EMPREGADOS. 

Consoante dispõe o § 9° do artigo 37 da Constituição Federal, o teto previsto no inciso 

XI do citado artigo alcança empregados de empresas públicas e sociedades de economia 

mista e subsidiarias que recebam recursos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal ou 

dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral” (AI 

563.842- AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 01.08.2013)  

 RE 572.143- AgR/RJ  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINARIO. ADMINISTRATIVO. 

CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATORIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIC ̧AO (REDAC ̧AO 

ANTERIOR A EC 19/98) E ART. 37, § 9o, DA CONSTITUIC ̧AO. LIMITAC ̧AO. RECEBIMENTO 

DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE 

ECONOMIA MISTA. INCIDENCIA DA SUMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – E 

firme o entendimento desta Corte de que o art. 37, XI, da Constituic ̧ao Federal, com a 

redac ̧ao anterior à EC 19/98, ja fixava limite remuneratorio tambem para os empregados 

das empresas publicas e sociedades de economia mista. II – O art. 37, § 9o, da CF 

submeteu os empregados das empresas publicas e sociedades de economia mista ao teto 

remuneratorio da Administrac ̧ao Publica, limitando expressamente esta aplicac ̧ao aos 

casos em que tais empresas recebam recursos da Fazenda Publica para custeio em geral 

ou gasto com pessoal. III - A analise do nao recebimento, por parte de sociedade de 

economia mista, de verbas publicas para custeio e despesas com pessoal encontra obice 

no enunciado da Sumula 279 desta Corte. II - Agravo regimental improvido” (RE 572.143- 

AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.02.2011) (grifos meus). 
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 AI 563.842- AgR/RJ 

“TETO CONSTITUCIONAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EMPREGADOS. 

Consoante dispoe o § 9° do artigo 37 da Constituicao Federal, o teto previsto no inciso 

XI do citado artigo alcanca empregados de empresas publicas e sociedades de economia 

mista e subsidiarias que recebam recursos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal ou 

dos Municipios para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral” (AI 

563.842- AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurelio, 1a Turma, DJe 01.08.2013)  

Superior Tribunal de Justiça 

 CC n. 119.915/SP 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE 

DOS BENS PELO JUÍZO CRIMINAL - PENHORA SOBRE TAIS BENS NO BOJO DE EXECUÇÃO 

TRABALHISTA, NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL - ATUAÇÃO DOS JUÍZOS NAS 

RESPECTIVAS ESFERAS DE JURISDIÇÃO - DECISÕES QUE NÃO SÃO EXCLUDENTES ENTRE 

SI - EMBORA VÁLIDA, A PENHORA NÃO PRODUZ EFEITOS, ENQUANTO REMANESCER O 

ESTADO DE INDISPONIBILIDADE DETERMINADO PELO JUÍZO CRIMINAL - CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO. I - O Juízo Trabalhista, de acordo 

com as informações devidamente prestadas, tendo ciência dos gravames impostos pelo 

Juízo criminal sobre os bens sub judice (indisponibilidade e infungibilidade), determinou 

a penhora sobre referidos bens, no bojo de execução trabalhista, a ser efetuada, como 

seria de rigor, no rosto dos autos dos processos que tramitam perante o Juízo Criminal, 

cuja investigação versa sobre existência de crime de "lavagem de dinheiro"; II - Nesse 

contexto, tem-se, de fato, não se estar diante de um conflito de competência positivo, 

pois, in casu, além de cada Juízo suscitado encontrar-se atuando em sua própria esfera 

de jurisdição, sem, portanto, praticar atos processuais na mesma causa, não se constata, 

principalmente, que tais atos sejam excludentes entre si. III - Efetivamente, tais decisões 

podem perfeitamente coexistir, sem que se possa concluir pela ocorrência de excesso de 

jurisdição do Juízo Trabalhista, pois, encontrando-se os bens sub judice sequestrados e 

pendendo sobre eles a indisponibilidade decretada pelo Juízo Criminal, qualquer outro 

ato de constrição (no caso, determinado por outro Juízo), ainda que válido, somente 
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poderá produzir efeitos após o afastamento, por aquele Juízo (Criminal), de tais gravames 

(sequestro e indisponibilidade). Ademais, a penhora, tal como determinada pelo Juízo 

Trabalhista, efetivada no rosto dos autos da ação penal, permitirá ao Juízo Criminal, após, 

eventualmente, a prolação de sentença penal condenatória, bem avaliar a existência de 

terceiro de boa-fé, por ocasião do decreto de perda de bens em favor da União, à luz do 

art. 91, II, do CP. IV - Conflito de Competência não conhecido. (CC n. 119.915/SP, Ministro 

Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe 30/5/2012 - grifo nosso) 

 HC nº 115.530/PR 

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO E 

POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 

290). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA PENAL 

MILITAR (LEI N. 8.457/92). IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE GARANTIAS PRÓPRIAS E 

IDÔNEAS À IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. SIMETRIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO 

DE AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CRIMINOSO. COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO POR 

LAUDO PERICIAL SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 361 DO STF. PERITO OFICIAL. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO NAS AÇÕES DE 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ATO QUE DEVE PASSAR A SER REALIZADO AO FINAL 

DO PROCESSO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AÇÃO PENAL Nº 528). ORDEM CONCEDIDA. 1. A Lei nº 

8.457/92, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º 

c/c art. 16) e confiandolhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição 

da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas 

à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à 

magistratura civil. 2. O Enunciado nº 361 da Súmula da Jurisprudência Dominante do 

Supremo Tribunal Federal não é aplicável aos peritos oficiais, de sorte que, na espécie, 

exsurge válido o laudo pericial assinado por um só perito da Polícia Federal. Precedentes 

do Supremo Tribunal Federal: HC 95595, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, 

julgado em 04/05/2010. HC 72921, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, 

julgado em 21/11/1995). 3. O art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada 
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pela Lei nº 11.719/2008, fixou o interrogatório do réu como ato derradeiro da instrução 

penal, sendo certo que tal prática, benéfica à defesa, deve prevalecer nas ações penais 

em trâmite perante a Justiça Militar, em detrimento do previsto no art. 302 do Decreto-

Lei nº 1.002/69, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV), dimensões elementares do devido 

processo legal (CRFB, art. 5º LIV) e cânones essenciais do Estado Democrático de Direito 

(CRFB, art. 1º, caput). Precedente do Supremo Tribunal Federal (Ação Penal nº 528 AgR, 

rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 24/03/2011, DJe-109 divulg. 07-06-

2011). 4. In casu, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (5ª CJM) rejeitou, 

27/02/2012, o requerimento da defesa quanto à realização do interrogatório do paciente 

ao final da sessão de julgamento, negando aplicação do art. 400 do Código de Processo 

Penal, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Ordem de habeas 

corpus concedida para anular os atos processuais praticados após o indeferimento do 

pleito defensivo e permitir o interrogatório do paciente antes da sessão de julgamento, 

com aplicação subsidiária das regras previstas na Lei nº 11.719/08 ao rito ordinário 

castrense” (HC nº 115.530/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/8/13). 

 HC nº 121.907/AM 

“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime militar. Peculato-furto. Artigo 303, § 2º, 

do Código Penal Militar. Nulidades. Reconhecimento pretendido. Paciente indultado. 

Afastamento, em caráter excepcional, da Súmula nº 695 do Supremo Tribunal Federal. 

Hipótese em que, além de subsistirem os efeitos secundários da condenação, como a 

reincidência, o Superior Tribunal Militar, ao julgar a apelação do paciente, rejeitou a 

mesma preliminar de nulidade do processo suscitada na impetração. Inviabilidade de se 

relegar, para a revisão criminal, de competência da mesma Corte, a rediscussão da 

matéria, uma vez que sobre ela já se manifestou, por unanimidade. Necessidade de sua 

apreciação, desde logo, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ofensa ao princípio 

da proteção judicial efetiva (art. 5º, XXXV, CF). Óbice processual ao conhecimento da 

impetração afastado. Testemunhas. Inquirição por carta precatória. Não apresentação de 

réu preso à audiência no juízo deprecado. Nulidade inexistente. Defesa do paciente que, 

apesar de intimada do ato, não requereu expressamente sua participação na audiência. 
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Ausência de prejuízo, uma vez que as testemunhas nada de substancial trouxeram para a 

apuração da verdade processual. Presença do paciente no juízo deprecado que não teria 

o condão de influir nos depoimentos nem de alterar o seu teor. Precedentes. 

Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação 

às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 

11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Nulidade 

absoluta. Prejuízo evidente. Subtração ao réu do direito de, ao final da instrução, 

manifestar-se pessoalmente sobre a prova acusatória desfavorável e de, no exercício do 

direito de audiência, influir na formação do convencimento do julgador. Condenação. 

Anulação em sede de habeas corpus. Indulto. Subsistência dos seus efeitos, na hipótese 

de nova condenação. Impossibilidade de o writ agravar a situação jurídica do paciente. 

Vedação da reformatio in pejus. Ordem concedida” (HC nº 121.907/AM, de minha 

relatoria, DJe de 24/10/14). 

 RHC nº 123.473/BA 

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Lei processual penal militar. Especialidade. 3. 

Interrogatório. Momento da realização. 4. Prevalece a norma processual penal militar 

diante do regramento comum, alterado pela Lei 11.719/2008, haja vista a previsão 

expressa existente na norma castrense. Precedentes. 5. Recurso ordinário em habeas 

corpus a que se nega provimento” (RHC nº 123.473/BA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 

DJe 6/11/14); 

 HC nº 122.673/PA 

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FURTO EM RECINTO CASTRENSE. 

APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 COM A REALIZAÇÃO DO 

INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL MILITAR. NORMA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. 

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se pode mesclar 

o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais 

favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual 

penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum 



 

20 

 

do crime militar devidamente caracterizado. Precedentes. 2. Se o paciente militar foi 

denunciado pela prática de crime de furto em recinto castrense, o procedimento a ser 

adotado é o do art. 302 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. 3. Ordem 

denegada com revogação da liminar deferida” (HC nº 122.673/PA, Relatora a Ministra 

Cármen Lúcia, DJe de 1º/8/14). 

Tribunal Superior do Trabalho 

 TRT 3ª R. - RO 00058-2004-043-03-00-7 - 4ª T 

"INTERVALO INTRAJORNADA - GOZO PARCIAL - PAGAMENTO TOTAL - O intervalo intrajornada 

constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem 

pública (art. 71, caput, da CLT e art. 7º, XXII, da CF/88). Assim, o intervalo destinado à refeição 

e ao descanso deve ser integralmente usufruído. A ausência de gozo ou a concessão parcial do 

intervalo acarreta o pagamento total do período correspondente, como extra, e não apenas o 

tempo restante". (TRT 3ª R. - RO 00058-2004-043-03-00-7 - 4ª T. - Rel. Juiz Luiz Otavio Linhares 

Renault - DJMG 04.09.2004 - p. 05) 

 TRT 18ª R. - RO 01904-2002-004-18-00-0 

"INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONCESSÃO TOTAL OU PARCIAL - INDENIZAÇÃO DE 50% 

SOBRE A HORA NORMAL - DEVIDA INTEGRALMENTE - A não concessão total ou parcial do 

intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, ao reclamante, que cumpria jornada 

diária média de trabalho superior a 7 horas, implica o pagamento total do período 

correspondente, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora 

normal de trabalho (art. 71 da CLT e OJ 307 SDI-I do TST)". (TRT 18ª R. - RO 01904-2002-004-

18-00-0 - Rel. Juiz Luiz Francisco Guedes de Amorim - DJGO 31.10.2003) 
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