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INOVAÇÕES LEGISLATIVAS
Volume 03 – 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 14.164 de 10/06/2021
A Lei nº 14.164 de 10/06/2021 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
para incluir conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação
básica, e instituir a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher.
De acordo com o art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996), os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.
Já o § 9º, objeto da alteração legislativa, dispõe que conteúdos relativos aos direitos
humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a
mulher serão incluídos, como temas transversais, nos currículos de que trata o caput deste
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artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de
material didático adequado a cada nível de ensino.
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2. Jurisprudências Recentes
2.1 Supremo Tribunal Federal – STF
2.1.1 Crianças e adolescentes sob guarda podem ser dependentes de
segurados do INSS
Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que crianças e
adolescentes sob guarda podem ser incluídos entre os beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) em caso de morte do segurado do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS). A decisão se deu, na sessão virtual finalizada em 7/6, no julgamento conjunto das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4878 e 5083, ajuizadas, respectivamente, pela
Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).
Com base na proteção integral, prevaleceu, no julgamento, o voto apresentado pelo
ministro Edson Fachin, no sentido de conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao
parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o
menor sob guarda.
De acordo com o ministro Edson Fachin, apesar da exclusão na legislação previdenciária,
o menor sob guarda ainda figura no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/1990).
O artigo 33, parágrafo 3º, do estatuto estabelece que a guarda confere à criança ou ao
adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive
previdenciários.

5

Vejamos a integralidade do art. 33, do ECA:
Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança
ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos
pais. (Vide Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou
incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por
estrangeiros.
§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para
atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo
ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.
§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os
fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
§ 4 o Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária
competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento
da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de
visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de
regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. (Incluído
pela Lei nº 12.010, de 2009)
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O Ministro apontou, ainda, que a Constituição de 1988 alterou significativamente a
disciplina dos direitos das crianças e dos adolescentes e garantiu sua proteção integral, diante
de sua especial condição de pessoas em desenvolvimento.
A interpretação fixada pelo ministro coloca esses menores na categoria de dependentes
do RGPS desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a
legislação previdenciária (Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).

2.1.2 STF declara inconstitucionais dispositivos da nova Lei do
Mandado de Segurança
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, na sessão plenária desta quarta-feira (9), a
inconstitucionalidade de dispositivos da nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009)
questionados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4296.
Por maioria dos votos, a Corte considerou inconstitucional o dispositivo que proíbe a
concessão de liminar para a compensação de créditos tributários e para a entrega de
mercadorias e bens provenientes do exterior. Também invalidou a exigência de oitiva prévia do
representante da pessoa jurídica de direito público como condição para a concessão de liminar
em mandado de segurança coletivo.
O mandado de segurança é um mecanismo constitucional de proteção individual ou
coletiva de pessoa física ou jurídica contra atos ilegais ou arbitrários do poder público. A nova
lei alterou as condições para a propositura e o julgamento de mandados de segurança
individuais ou coletivos.
Na ação, a OAB questionava a limitação indevida do alcance do mandado de segurança e
apontava violação da liberdade de atividade econômica e do amplo acesso ao Poder Judiciário
e desrespeito ao exercício da advocacia, entre outras alegações.
Dois dos seis dispositivos questionados foram declarados inconstitucionais pela maioria do
Tribunal, que acompanhou o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes pela procedência
parcial da ADI. O ministro considerou inconstitucional o artigo 7º, parágrafo 2º, que proíbe
expressamente a concessão de liminar para compensação de créditos tributários, entrega de
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mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores
públicos e concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer
natureza.
Em relação à exigência de oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito
público como condição para a concessão de liminar em MS coletivo (artigo 22, parágrafo 2º da
lei, o ministro também declarou sua inconstitucionalidade, pois considera que ela restringe o
poder geral de cautela do magistrado.
A corrente vencedora considerou a constitucionalidade de outros quatro dispositivos
questionados na ação pela OAB, entre eles o artigo 1º, parágrafo 2º, que prevê o cabimento de
MS contra atos de gestão comercial cometidos pelos administradores de empresas públicas. De
acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a norma diz respeito a atos de direito privado.
A Corte também entendeu que está de acordo com a Constituição a exigência de caução,
depósito ou fiança para a concessão de liminar em MS (artigo 7º, inciso III). Para o ministro
Alexandre de Moraes, a contracautela é mera faculdade do magistrado que viabiliza o exercício
da jurisdição imediata, não havendo limitação ou restrição ao poder geral de cautela para a
garantia do direito líquido e certo.
Para a maioria do Plenário, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do MS
(artigo 23) é constitucional, conforme prevê a Súmula 632 do STF. Em relação a isso, a Corte
entendeu que, terminado o prazo previsto para a prestação jurisdicional específica no MS,
permanece a possibilidade de postulação nas vias ordinárias.
A maioria que acompanhou essa vertente observou que o Supremo tem posicionamento
de que não cabem honorários de sucumbência na via mandamental (Súmula 512). Eles
salientaram que o dispositivo questionado (artigo 25) não diz respeito aos honorários contratuais
e, portanto, a vedação não atenta contra a advocacia.

2.1.3 STF decide que é válida cobrança de IR na liquidação de
contratos de swap
Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a
cobrança de Imposto de Renda sobre resultados financeiros obtidos na liquidação de contratos
de swap (troca), efetuados para oferecer cobertura (hedge) em operações financeiras sujeitas a
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constante variação de preço. O tema foi objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1224696, com
repercussão geral (Tema 1036), julgado na sessão virtual encerrada em 7/6.

O Swap Cambial é um termo utilizado para se referir à troca de moedas estrangeiras. Swap
é uma palavra inglesa que significa justamente “troca”. No mercado financeiro, normalmente
utilizamos o termo para falar da troca de uma rentabilidade futura por outra, com o acerto da
diferença a ser feito no vencimento do contrato.
Calma: é mais fácil do que parece. O Swap Cambial é, em resumo, um contrato de troca
de indexadores. Isto é, são uma forma de gerenciar as taxas de reajuste. Assim, essa é uma
ferramenta utilizada para o controle da volatilidade do real em relação ao dólar.
O Swap Cambial é, então, uma manobra de proteção ao capital contra as oscilações do
dólar. Esses tipos de contrato partem do Banco Central, que visa aumentar a estabilidade do
câmbio no país.
Assim, nesse acordo, o Banco Central assume a responsabilidade de pagar a variação
cambial do período. Enquanto isso, a empresa deverá arcar com uma taxa de juros, estabelecida
previamente, somada às variações.
Fonte: https://warren.com.br/

No caso analisado pelo Plenário, o Playcenter firmou contrato de swap para se proteger
contra a variação cambial e o consequente aumento, em reais, de suas dívidas em moeda
estrangeira, ajustando com uma instituição financeira a troca, em data pré-fixada, do risco da
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desvalorização cambial pelo risco da elevação da taxa de juros interna (Certificado de Depósitos
Interbancários - CDI).
No Supremo, a empresa questionou decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região
(TRF-3) que considerou válido o artigo 5º da Lei 9.779/1999, que prevê a incidência do Imposto
de Renda retido na fonte sobre a operação. Segundo o Playcenter, essas operações representam
recomposição de perdas, e não acréscimo patrimonial, sobre as quais não incidiria o imposto.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "É constitucional o artigo 5º da Lei
9.779/1999, no que autorizada a cobrança de Imposto de Renda sobre resultados financeiros
verificados na liquidação de contratos de swap para fins de hedge".

2.2 Superior Tribunal de Justiça - STJ
2.2.1 É possível ajuizar ação declaratória de relação avoenga mesmo
que o pai falecido tenha outra filiação registral
Os herdeiros de pai pré-morto têm legitimidade para ajuizar ação declaratória de relação
avoenga caso o próprio falecido não tenha pleiteado, em vida, a investigação de sua origem
paterna, sendo irrelevante o fato de ele ter sido registrado por outra pessoa que não o genitor.
Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve
acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reconheceu a legitimidade processual
ativa de netos que, após o falecimento do pai, ajuizaram ação para que fosse reconhecida a
relação com o suposto avô.
A classificação "pré-morto" é dada a quem faleceu antes do autor da herança, seu
ascendente, e deixou descendentes que herdarão em seu lugar, conforme as regras do direito
de representação previstas no Código Civil.
Na solução do caso, a Terceira Turma aplicou os mesmos fundamentos de precedente no
qual a Segunda Seção estabeleceu que os netos possuem direito próprio e personalíssimo de
pleitear a declaração de relação avoenga.
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Ao STJ, o suposto avô alegou, entre outros pontos, que aquele precedente não se aplicaria
ao caso, porque seria necessário distinguir a situação em que os ascendentes do pai pré-morto
são desconhecidos – matéria enfrentada no precedente – da hipótese em que está préestabelecida essa relação de filiação, ainda que apenas registral.
A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que o precedente da Segunda Seção não se
baseou, fundamentalmente, em considerações acerca da existência ou não de anterior
paternidade registral ou socioafetiva.
Para a magistrada, a distinção pretendida pelo suposto avô é irrelevante para o deslinde
da controvérsia, pois tanto na hipótese em que se desconhecem os genitores de pai pré-morto
quanto na situação em que já existe paternidade registral ou socioafetiva reconhecida, é
imprescindível tutelar o direito próprio dos netos de verem reconhecida sua parentalidade
avoenga biológica.
"Se o direito dos filhos ao reconhecimento de sua origem biológica não é obstado pela
existência de eventual paternidade registral ou socioafetiva, não há razão para se tolher o direito
dos netos ao reconhecimento da relação avoenga", afirmou.
Na avaliação de Nancy Andrighi, caso prevalecesse o entendimento de que seria necessário
o interesse do genitor em exercer o direito de buscar a sua paternidade biológica, para que só
depois os seus filhos pudessem ter reconhecida a relação avoenga, seriam criadas, de maneira
artificial e injusta, categorias de netos de primeira e de segunda classe.
"Aos primeiros, seria deferido o direito à investigação da ancestralidade biológica; aos
segundos, seria imposta verdadeira limitação ao setor nuclear de suas esferas jurídicas, sede dos
direitos da personalidade", declarou.
A relatora destacou que, muito embora a pretensão decorrente do direito ao parentesco
(natural ou civil) seja imprescritível, por ter como objetivo uma declaração de estado e como
fundamento um direito da personalidade, não o são as pretensões patrimoniais – notadamente
as sucessórias – que derivem desse direito.
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Dessa forma, concluiu a magistrada, a obtenção de possíveis efeitos patrimoniais dessa
declaração de estado será limitada às hipóteses em que não estiver prescrita a própria pretensão
patrimonial.

2.2.1 Implantação de embriões congelados em viúva exige
autorização expressa do falecido, decide Quarta Turma
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, restabeleceu sentença
que proibiu a implantação de embriões criopreservados em uma viúva, por entender que tal
procedimento, para ser realizado após a morte do cônjuge, depende de consentimento expresso
e inequívoco.
Na origem do caso, os filhos do primeiro casamento pediram judicialmente que fosse
impedida a utilização do material genético do pai – morto em 2017 – pela madrasta viúva,
sustentando não existir documento que comprovasse autorização dada em vida.
O falecido e a viúva eram casados desde 2013 sob o regime legal de separação absoluta
de bens, já que ele tinha 72 anos na época da celebração do matrimônio. Em testamento
particular, o falecido teria deixado a parte disponível da herança para os filhos do primeiro
casamento e, para a esposa, o valor de R$ 10 milhões, além do dinheiro necessário para a
compra de um apartamento.
A viúva alegou que haveria autorização do marido para a criopreservação e posterior
implantação dos embriões, e que não existiria exigência legal quanto à forma de manifestação
desse consentimento.
O juízo de primeiro grau julgou o pedido dos filhos procedente, mas o Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP) reformou a sentença tendo em vista o contrato com o hospital encarregado
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de conservar o material genético, no qual o casal acordava que, em caso de morte de um deles,
os embriões congelados ficariam sob a custódia do outro.
Para a corte paulista, os embriões criopreservados são "inservíveis a outra finalidade que
não a implantação em útero materno", e confiar sua guarda à parceira viúva representaria
"autorização para a continuidade do procedimento".
O ministro Luis Felipe Salomão – cujo voto prevaleceu na Quarta Turma – destacou que o
ordenamento jurídico brasileiro possui regulamentação insuficiente para a resolução de conflitos
sobre reprodução assistida. O Código Civil de 2002, por exemplo, é omisso quanto à
possibilidade de utilização do material genético de pessoa falecida.
De acordo com o magistrado, a Resolução 2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina
(CFM) preceitua ser possível a reprodução assistida póstuma, desde que haja autorização prévia
específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado.
Ele também mencionou o Provimento 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
segundo o qual, na reprodução assistida após a morte, deverá ser apresentado termo de
autorização prévia específica da pessoa falecida para o uso de seu material genético, lavrado
por instrumento público ou particular com firma reconhecida – mesma linha adotada pelo
Enunciado 633 do Conselho da Justiça Federal (CJF).
No caso em julgamento, o ministro observou que, como a decisão de autorizar a utilização
dos embriões projetaria efeitos para além da vida do indivíduo – com implicações não só
patrimoniais, mas também relacionadas à personalidade do genitor e dos que seriam concebidos
–, a sua manifestação de vontade deveria se dar de maneira incontestável, por meio de
testamento ou outro instrumento equivalente em termos de formalidade e garantia.
Para o magistrado, considerar o contrato de prestação de serviços com o hospital uma
declaração inequívoca de vontade do falecido significaria admitir o rompimento do testamento
que ele deixou, com alteração do planejamento sucessório original por pessoa diferente do
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próprio testador. O ministro apontou que o hospital também entendeu não haver autorização
do marido para a implantação dos embriões após a sua morte.
A autorização dada no contrato – concluiu Salomão – serve apenas para que a viúva possa
ceder o material genético para pesquisa, descartá-lo ou deixá-lo intocado, "mas nunca implantálo em si, porque aí necessitaria de autorização prévia e expressa".

2.2.1 Antigo dono que não comunicou venda de veículo responde
solidariamente por infrações
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a jurisprudência segundo
a qual, sem a comunicação de venda ao órgão de trânsito, o antigo proprietário é responsável
solidário por eventuais infrações de trânsito cometidas posteriormente.
O colegiado deu provimento a recurso do Departamento Estadual de Trânsito do Rio
Grande do Sul (Detran-RS) para reconhecer a validade do procedimento administrativo aberto
para apurar a responsabilidade da vendedora de um carro por infrações cometidas pelo novo
proprietário.
A antiga dona ajuizou ação para desconstituir as multas e a pontuação em sua carteira de
habilitação imputadas depois de abril de 2009, quando o carro foi vendido. Em primeiro grau,
o pedido foi julgado improcedente, mas o Tribunal de Justiça desconsiderou a responsabilidade
da vendedora pelas infrações.
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Para o Detran-RS, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro ao estabelecer
que o vendedor deve fazer a comunicação de venda para se eximir da responsabilidade por
eventuais multas futuras.
Vejamos o que dispõe o art. 134, do CTB:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do
art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências
necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo
proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito
Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência
de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o
caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura
eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.
14.071, de 2020)

(Redação dada pela Lei nº

(Vigência)

Segundo o relator do recurso, ministro Benedito Gonçalves, a intepretação inicial dada pelo
STJ ao artigo 134 do CTB afastava a responsabilidade do antigo dono pelas infrações
administrativas cometidas após a alienação do veículo, desde que fosse comprovada a
transferência de propriedade.
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Entretanto, destacou o magistrado, a jurisprudência contemporânea "passou a afastar a
responsabilidade do antigo proprietário somente por débitos referentes ao IPVA, assinalando o
seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão
competente, sob pena de responder solidariamente por penalidades decorrentes de infrações
cometidas após a alienação".
O ministro mencionou a Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária
do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".
"O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos
da Primeira Seção e das turmas que a compõem, reconhece a aplicação literal do artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor que não fez, a tempo e
modo, a comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito
Federal", afirmou.

2.3 Tribunal Superior do Trabalho – TST
2.3.1

Mantida

condenação

de

banco

por

assédio

moral

organizacional
A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou agravo da HSBC Bank Brasil S.A.
contra condenação ao pagamento de indenização por assédio moral organizacional. O motivo
foi a submissão dos empregados ao preenchimento de formulário sobre questões relativas às
principais demandas judiciais movidas contra o banco. A conclusão das instâncias inferiores foi
de que esse procedimento configura abuso do poder diretivo.
Na ação civil pública, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região relatou que o
empregador enviou aos empregados “um formulário que era “um verdadeiro interrogatório”
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sobre ações judiciais movidas por ex-colegas, inclusive com perguntas de fundo jurídico e
interpretativo - como, por exemplo, se o desempenho das tarefas do autor da ação tinha a
mesma perfeição técnica ou produtividade de outro colega. Segundo o sindicato, a imposição
de respostas com o compromisso de veracidade permitiria usá-las como prova contra o próprio
bancário, caso ele viesse a mover ação contra o banco a respeito das informações prestadas
O HSBC, em sua defesa, sustentou que o formulário não contemplava questionamentos
sobre aspectos de natureza pessoal e íntima dos ex-empregados e empregados. “Todos os
questionamentos estão centrados em aspectos e contornos da prestação laboral, notadamente
com relevância a circunstâncias fáticas”, afirmou.
Para o juízo da 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (RS), ficou evidente, “pela
especificidade com que formulados os questionamentos”, que o empregador buscava de seus
empregados informações que poderiam beneficiá-lo em reclamações trabalhistas. “Caso
efetivamente estivesse interessado na rotina de trabalho em suas unidades, não seria campo de
preenchimento obrigatório o nome, a matrícula e a assinatura do colaborador que preencheu o
formulário, com a declaração expressa acerca da veracidade das informações prestadas”,
registrou. Ao considerar que a prática excedeu os limites do poder diretivo do empregador,
condenou a empresa ao pagamento de indenização por assédio moral organizacional no valor
de R$ 100 mil.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), ao manter a sentença, ressaltou que a
própria elaboração do formulário já representa violação à dignidade dos trabalhadores, ameaça
o direito constitucional de ação e estabelece uma pressão desnecessária e uma atmosfera de
constrangimento no ambiente de trabalho.
No agravo pelo qual tentava rediscutir a condenação no TST, o banco alegou que, além
de não ser obrigatório, o questionário tinha caráter genérico e visava à melhoria das condições
de trabalho.
O relator, ministro Douglas Alencar, observou que o TRT, após a análise das provas dos
autos, concluiu que a coleta de informações que pudessem beneficiar a empresa em demandas
17

judiciais trabalhistas configurava abuso do poder diretivo. Para se chegar a conclusão diversa e
acolher a alegação do banco, seria necessário o reexame das provas, o que não se admite em
instância extraordinária (Súmula 126 do TST) e, consequentemente, inviabiliza a análise do
recurso de revista.
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QUADRO SINÓTICO

JURISPRUDÊNCIAS RECENTES
Lei nº 14.164 de 10/06/2021
ADIs 4878 e 5083
ADI 4296
Recurso Extraordinário (RE)

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional)
Crianças e adolescentes sob guarda podem ser dependentes de segurados do
INSS
STF declara inconstitucionais dispositivos da nova Lei do Mandado de
Segurança
STF decide que é válida cobrança de IR na liquidação de contratos de swap

1224696
Processo em segredo de
justiça
Processo em segredo de
justiça

AREsp 969593

É possível ajuizar ação declaratória de relação avoenga mesmo que o pai
falecido tenha outra filiação registral
Implantação de embriões congelados em viúva exige autorização expressa do
falecido, decide Quarta Turma
Antigo dono que não comunicou venda de veículo responde solidariamente
por infrações
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LEGISLAÇÃO COMPILADA
 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Art. 26
 Estatuto da Criança e do Adolescente: Art. 33


Código de Trânsito Brasileiro: Art. 134
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JURISPRUDÊNCIA
Supremo Tribunal Federal
 RE596.286/RJ
“IMPOSTO DE RENDA – RESULTADOS FINANCEIROS – CONTRATOS DE SWAP PARA FINS DE
HEDGE – ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.779/99 – CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NA ORIGEM.
Possui repercussão geral controvérsia sobre a constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº
9.779/99, no que autorizada a cobrança de Imposto de Renda sobre resultados financeiros
verificados na liquidação de contratos de swap para fins de hedge.” (RE596.286/RJ, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2009)
 RCL 41759 AgR
“REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.
DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A
INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO
RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação
constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a
autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito
cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da
República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de
natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento
processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema
Corte. 2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta
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Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da
decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de
9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a
precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão
judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 3. In
casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto
Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito
adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício
ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições
previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente
a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 4. Ademais, a decisão reclamada é
consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito
adquirido a regime jurídico tributário. (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso,
Tribunal Pleno, julgado.” (RCL 41759 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 09/09/2020 – grifo
nosso).
 RE 706.240 AgR
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
LIMITAÇÃO. LEIS 9.032/1995 e 9.129/1995. INCIDÊNCIA PARA OS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS
APÓS SUA VIGÊNCIA, AINDA QUE OS PAGAMENTOS INDEVIDOS TENHAM OCORRIDO
ANTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO . CONFLITO
ENTRE AS REGRAS SOBRE COMPENSAÇÃO PREVISTAS NESSAS NORMAS E NO CTN. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inexiste
direito adquirido a regime jurídico. Aplicação das limitações à compensação tributária constantes
das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 quanto aos créditos constituídos na sua vigência, ainda que
os pagamentos indevidos tenham sido recolhidos anteriormente. II – Análise de eventual conflito
entre os dispositivos das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 e o CTN, na parte em que disciplinam o
direito à compensação. Questão que envolve a interpretação a ser dada a essas normas. A
22

afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível o recurso extraordinário. III – Agravo
regimental a que se nega provimento.” (RE 706.240 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, DJe de 15/08/2014 – grifo nosso)
 RMS 27382 ED
“Embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de segurança. Conversão dos
embargos declaratórios em agravo regimental. Ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada. Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(cebas). Inexistência de direito adquirido. Constitucionalidade da exigência do cumprimento de
condições para renovação do certificado. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não
cabimento de embargos de declaração contra decisão monocrática. Embargos convertidos em
agravo regimental. 2. Não tem êxito o agravo regimental que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 3. A jurisprudência da
Corte é firme no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico de imunidade
tributária. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7º, conferiu imunidade às entidades
beneficentes de assistência social desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Não há
imunidade tributária absoluta. Precedentes. 4. O cumprimento das exigências para a atribuição
da proteção conferida pela imunidade tributária deve ser aferido no período imposto pelo
sistema jurídico e deve estar de acordo com os critérios estabelecidos para a atual conjuntura,
observando-se a evolução constante da sociedade e das relações pessoais. 5. Agravo regimental
não provido.” ( RMS 27382 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/11/2013 –
grifo nosso)

Superior Tribunal de Justiça
 AREsp 438.156/RS
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA
A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A
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INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER
DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO
EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em
9/3/2016)". 2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo
em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS (ARE n. 835.476/DF), determinou a
realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância
do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal
de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem,
reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo
automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97
da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que
os

órgãos

fracionários

ou

os

membros

julgadores

dos

Tribunais,

quando

atuem

monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada
lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol.
V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)". 4. A
jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo
proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de
comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob
pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse
sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe
17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019.5.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença.
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 AgRg no Ag 1424283/PA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS
A VENDA DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO DO
ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo
proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art.
134 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido: AgRg no REsp 1378941/PR, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/09/2013; AgRg nos EDcl no AREsp 299.103/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/08/2013; AgRg no REsp 1323441/RJ, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/2012; AgRg no AREsp 101.484/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/09/2012; REsp 1180087/MG, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/08/2012. 2. Considerando que não houve
declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado, tampouco o afastamento
deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie, não
há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição
Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Nesse sentido: AgRg no Ag
1424283/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/03/2012; AgRg no REsp
1231072/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012; AgRg no AREsp
262.219/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2013. 3. Agravo
regimental não provido.

 AgRg no AREsp 357.723/RS
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
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CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 97

DA CF/88. AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afastase a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação,
mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação do
art. 134 do CTB não implica em declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal,
tampouco o afastamento desse, mas tão-somente a interpretação do direito infraconstitucional
aplicável à espécie, razão pela qual não há se falar em violação à cláusula de reserva de plenário
prevista no art. 97 da CF e muito menos à Súmula Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp
357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo Regimental do
DETRAN/RS desprovido (AgRg no AREsp 454.738/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 18/11/2014).

 AgInt no PUIL 1.556/SP
PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

PUIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

PEDIDO

DE

UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART.
134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À
VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA
585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado
ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste
Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de
interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo
deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder
solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de
Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
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TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3. A responsabilidade
solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese
da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no art. 134 do
Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no
que se refere ao período posterior à sua alienação". 4. Agravo interno não provido (AgInt no
PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020, grifo nosso)

Tribunal Superior do Trabalho
 Ag-AIRR597-26.2014.5.10.0017
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA
DA LEI 13.015/2014. 1. (...). 2. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL EM SEDE
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS OMISSÕES
SUSCITADAS PELA PARTE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT.
Em relação à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, havida no
julgamento dos embargos de declaração, para fins de atendimento da exigência inscrita no art.
896, § 1º-A, I, da CLT, cumpre à parte recorrente a transcrição do teor das alegações deduzidas
nos aclaratórios como também dos fundamentos do acórdão em que julgados os embargos de
declaração, a fim de demonstrar a alegação de que as omissões ali indicadas não foram objeto
de pronunciamento pela Corte Regional. Nesse contexto, como os argumentos trazidos pela
parte não são suficientes a alterar tal constatação, encontra-se íntegra a decisão atacada. Agravo
não provido. (Ag-AIRR597-26.2014.5.10.0017, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, 7ª
Turma, DEJT 31/03/2017).
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 TST-AIRR - 11535-59.2013.5.03.0163
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA A
PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA E OPORTUNA ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. Da natureza especial do recurso de revista decorre
a necessidade de observância de requisitos próprios de admissibilidade, entre os quais cabe
destacar o disposto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, que
disciplina ser ônus da parte a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o
prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. A previsão contida no novel dispositivo,
juntamente com os incisos que lhe sucedem, representa a materialização dos princípios da
impugnação específica e dialeticidade recursal, pois objetiva evitar que seja do órgão julgador
a tarefa de interpretar a decisão impugnada, para deduzir a tese nela veiculada e a
fundamentação que ampara a pretensão, naquilo que corresponde ao atendimento dos
pressupostos singulares do recurso interposto. Transpondo tal exigência para os casos em que
a parte busca o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, constata-se que, embora
não seja possível o destaque do fragmento que representa a resposta do tribunal - uma vez
que, em tese, a controvérsia não foi apreciada - será necessária a demonstração, inequívoca, de
provocação da Corte de origem, mediante a oposição de embargos de declaração, no que se
refere à matéria desprovida de fundamentação, com fulcro no entendimento da Súmula nº 459
do TST. A inobservância desse procedimento que comprove a oportuna invocação e delimitação,
em sede de embargos de declaração, dos pontos sobre os quais o Tribunal Regional,
supostamente, teria deixado de se manifestar, torna inviável a análise da nulidade. Agravo de
instrumento a que se nega provimento. (...)." (TST-AIRR - 11535-59.2013.5.03.0163, Relator
Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, DEJT 26/08/2016)
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