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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES
Volume 01 – Maio/2021
Neste capítulo, abordar-se-ão as principais e mais recentes 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 Superior Tribunal de Justiça - STJ
1.1.1 Introdução de chip de celular em presídio
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 619776, decidiu, por
unanimidade, que a introdução de chip de celular em presídio não caracteriza o crime de
fazer ingressar aparelho telefônico em estabelecimento prisional sem autorização legal.
O relator, ministro Ribeiro Dantas, esclareceu que, diante da ausência de lei prévia que
defina tal conduta como crime, tendo como supedâneo o princípio da legalidade, não há que
se falar em subsunção ao delito tipificado no artigo 349-A do Código Penal.

Art. 349-A, CP. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de
aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização
legal, em estabelecimento prisional.

(Incluído pela Lei nº 12.012, de 2009).

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
de 2009).
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(Incluído pela Lei nº 12.012,

Suscitando precedentes1, Dantas arrematou afirmando que a “Corte já se manifestou pela
estrita observância ao princípio da legalidade na tipificação de condutas penais”, razão pela qual
votou pela absolvição do paciente pelo delito do artigo 349-A do CP.

1.1.2 Busca autorizada por quem parecia representar a empresa
Ao negar provimento, de forma unânime, ao RMS 57740, sob relatoria do ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, a Quinta Turma do STJ entendeu válida a busca policial autorizada por
pessoa que parecia representar empresa investigada.
No caso sob análise, a pessoa que autorizou a entrada dos agentes havia deixado de ser
sócia da firma. Todavia, permanecia prestando-lhe serviços e agindo como sua representante.
Diante disso, o recorrente pleiteou o reconhecimento da nulidade da operação, posto que o
acesso às suas dependências se deu sem mandado judicial e mediante permissão de pessoa
não autorizada.
Mencionando a jurisprudência da Corte2 e do Supremo, o relator esclareceu que tem se
“considerado válida a entrada de policiais em residências para realizar busca, mesmo sem
mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito ou que haja
a permissão do morador”.
Nesse diapasão, Fonseca reconheceu a validade da autorização dada por funcionária que se
apresentou como a responsável pela empresa, possuindo a chave do escritório, inclusive; tendo
como supedâneo a teoria da aparência.

1

RHC 98.058/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019; RHC

24.859/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010.
2

HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe

07/12/2020; REsp 1.770.487/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019.
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O relator fez uso da doutrina abalizada sobre o tema para conceituar a aparência de direito
“como sendo uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não
verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real
como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo
à custa da própria realidade”.
Suscitando, ainda, a teoria do encontro fortuito ou casual de provas, o ministro rememorou
que a ordem judicial autorizava a busca e apreensão em todo o imóvel. "Portanto, eventuais
documentos de pessoas físicas e jurídicas até então não indicadas como suspeitas na
investigação, mas que revelassem ligação com os fatos apurados, devem ser considerados
descobertas fortuitas, no bojo de busca e apreensão legalmente determinada por magistrado
competente", arrematou.

1.2 Tribunal Superior do Trabalho - TST
1.2.1 Renovação de razões em agravo de instrumento
No julgamento do E-ED-ED-RR-291-13.2016.5.08.0124, o Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho entendeu que o ”agravo de instrumento que impugna óbice processual eleito no
despacho denegatório do recurso de revista não necessita renovar as razões do mérito do
recurso, as quais não foram examinadas no despacho agravado”.
Logo, por maioria de votos, decidiu-se que, na interposição do agravo de instrumento,
dispensa-se a renovação das razões do mérito do recurso de revista ao qual foi-se negado
seguimento com base em aspecto processual.
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Súmula nº 126 do TST
Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para
reexame de fatos e provas.
Súmula nº 422 do TST
I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões
do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em
que proferida.
II – O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação
secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de
recurso ou em decisão monocrática.
III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da
competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja
motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença.

O embargante sustentou que a decisão da Turma, dando provimento a agravo de
instrumento para destrancar recurso de revista, vai de encontro à Súmula 422/TST, acima
transcrita, por acolher agravo que não questionava os fundamentos da decisão de mérito do
TRT sobre a matéria.
Diante da divergência de interpretação entre as Turmas do TST, fez-se necessária a definição
sobre o tema pelo Tribunal Pleno. O recurso contou com relatoria do ministro Ives Gandra
Martins Filho. Todavia, prevaleceu o entendimento do ministro Vieira de Mello Filho, para quem
é desnecessário exigir a renovação da alegação dos pressupostos intrínsecos de cabimento do
recurso de revista, quando a decisão agravada não se manifestou sobre a matéria.
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Art. 896, CLT. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho
das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos
Tribunais Regionais do Trabalho, quando:

(Redação dada pela Lei nº

9.756, de 17.12.1998)
a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe
houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a
Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem
súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo
Tribunal Federal;

(Redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014)

b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho,
Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância
obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator
da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da alínea a;

(Redação

dada pela Lei nº 9.756, de 1998)
c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e
literal à Constituição Federal.

(Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

§1º O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante
o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada,
poderá recebê-lo ou denegá-lo.

(Redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014)

§1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:

(Incluído pela

Lei nº 13.015, de 2014)
I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da
controvérsia objeto do recurso de revista;

(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei,
súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite
com a decisão regional;

(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos
jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada
dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial
cuja contrariedade aponte.

(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

IV - transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de
julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios
em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no
recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto
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ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão.
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§2º Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas
Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de
terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal
de norma da Constituição Federal.

(Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

§7º A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se
considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho
ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho.

(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§8º Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o
ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela
reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte,
mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados.

(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§9º Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido
recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do
Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal
e por violação direta da Constituição Federal.

(Incluído pela Lei nº

13.015, de 2014)
§10. Cabe recurso de revista por violação a lei federal, por divergência jurisprudencial
e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase
de execução que envolvam a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
criada pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011.

(Incluído pela Lei

nº 13.015, de 2014)
§11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave,
o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo,
julgando o mérito.
§12. Da decisão denegatória caberá agravo, no prazo de 8 (oito) dias.
(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)
§13. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da Seção
Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada
pela maioria dos integrantes da Seção, o julgamento a que se refere o § 3o poderá
ser afeto ao Tribunal Pleno.

(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§14. O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento, em decisão
monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de
representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou
intrínseco de admissibilidade.
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(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Tendo como supedâneo os princípios da dialeticidade, da instrumentalidade das formas, da
cooperação e do devido processo legal, o ministro ponderou que é suficiente que o agravo
questione o óbice processual que fundamentou a decisão agravada.
Restaram vencidos os ministros Ives Gandra Filho, Emmanoel Pereira, Caputo Bastos,
Augusto César, Douglas Alencar, Breno Medeiros, Alexandre Ramos e Dezena da Silva e Maria
Helena Mallmann, para quem a exigência de tal renovação é necessária, posto que o agravo de
instrumento deve ser instruído de forma a possibilitar o imediato julgamento do recurso,
devendo conter, mormente, as razões do recurso de revista, a decisão originária e o próprio
pedido.
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QUADRO SINÓTICO
JURISPRUDÊNCIAS RECENTES
A introdução de chip de celular em presídio não caracteriza o crime de fazer
HC 619776

ingressar aparelho telefônico em estabelecimento prisional sem autorização
legal.

RMS 57740
E-ED-ED-RR-29113.2016.5.08.0124

É válida a busca policial autorizada por pessoa que parecia representar empresa
investigada.
O agravo de instrumento que impugna óbice processual eleito no despacho
denegatório do recurso de revista não necessita renovar as razões do mérito
do recurso, as quais não foram examinadas no despacho agravado.
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LEGISLAÇÃO COMPILADA
 Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (CP): artigo 329-A.
 Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT): artigo 896.
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JURISPRUDÊNCIA

Superior Tribunal de Justiça
 HC 619776
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART. 349-A DO CP E TRÁFICO DE
DROGAS. INGRESSO COM CHIP DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDUTA ATÍPICA. PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO
PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. VALIDADE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.
Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conduta de ingressar em
estabelecimento prisional com chip de celular não se subsume ao tipo penal previsto no art. 349-A do Código
Penal, em estrita observância ao princípio da Legalidade, pois o legislador limitou-se em punir o ingresso ou o
auxílio na introdução de aparelho telefônico móvel ou similar em estabelecimento prisional, não fazendo qualquer
referência a outro componente ou acessório utilizados no funcionamento desses equipamentos. 3. A
individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo,
permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível,
apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firme de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise
desfavorável dos antecedentes, tendo em vista a ad ção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade. 5. Hipótese
em que sendo pequena a ofensividade da conduta do agente (posse

de 46,91g de maconha), tem-se como

razoável o aumento da sanção inicial em 1 ano de reclusão, pela aferição desfavorável dos seus antecedentes
(registro de 4 condenações anteriores pelo delito de roubo). 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
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de ofício, para absolver o paciente do delito previsto no art. 349-A do Código Penal por ser atípica sua conduta,
bem como para reduzir a pena pelo delito de tráfico de drogas para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, mantido
o regime fechado.

 RHC 98058
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE FORMAL.
SUPOSTA ADULTERAÇÃO DA PLACA DE VEÍCULO SEMIRREBOQUE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
DEMAIS TESES. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A conduta imputada aos Recorrentes é formalmente
atípica, pois não se amolda à previsão do art. 311, caput, do Código Penal, já que, nos termos do art. 96, inciso I,
do Código de Trânsito Brasileiro, existe diferença entre veículos automotores - previsto no tipo penal - e veículos
semirreboques, de modo que, em atenção ao princípio da legalidade, é de rigor o trancamento da ação penal
quanto ao delito em análise. 2. As teses relacionadas à prisão preventiva estão prejudicadas, devido ao
reconhecimento do trancamento da ação penal em favor dos Recorrentes e, ainda, porque foram soltos em
15/05/2018 - conforme consta no sítio eletrônico da Corte de origem. 3. Recurso ordinário provido, a fim de trancar
a ação penal deflagrada em desfavor dos Recorrentes, em razão da atipicidade formal da conduta que lhes foi
atribuída na denúncia.

 RHC 24859
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 41 DA LEI N. 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO OBJETO MATERIAL DO
DELITO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. 1. Vislumbra-se evidente constrangimento decorrente da ausência de
justa causa para a deflagração de ação penal contra o recorrente que, supostamente, teria autorizado a realização
de queimada em área não correspondente aos conceitos de "mata" e "floresta" previstos pelo art. 41 da Lei n.
9.605/98 para a configuração do crime em tela, não se configurando, portanto, à luz do princípio da legalidade,
em seu aspecto taxatividade, o aludido delito ambiental. 2. Recurso provido, determinando-se o trancamento da
Ação Penal n. 0393.02.002413-8, movida em seu desfavor perante o Juízo de Direito da comarca de Manga/MG.

 RMS 57740
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BUSCA E APREENSÃO. OPERAÇÃO “MATA NORTE”.
APURAÇÃO DE DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO À
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA – PNAE E QUE FIZERAM PARTE DE CONTRATOS CELEBRADOS
COM MUNICÍPIO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DE FUNCIONÁRIA DE EMPRESA
INVESTIGADA QUE CONSTARA COMO EX-SÓCIA EM CONTRATO SOCIAL, POSSUÍA A CHAVE DO IMÓVEL SEDE DA
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EMPRESA E SE APRESENTAVA COMO SUA REPRESENTANTE. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, AUTORIZANDO A BUSCA NO IMÓVEL SEDE DE EMPRESA
INVESTIGADA. SUPOSTA APREENSÃO, NO LOCAL, DE DOCUMENTOS DE DUAS OUTRAS EMPRESAS CUJOS NOMES
NÃO CONSTAVAM NO MANDADO JUDICIAL E QUE NÃO HAVIAM SIDO INDICADAS COMO ENVOLVIDAS NOS
FATOS APURADOS, MAS QUE OCUPARIAM SALAS NO IMÓVEL SEDE DA EMPRESA INVESTIGADA. AUSÊNCIA DE
PROVA. APREENSÃO QUE, ADEMAIS, CASO COMPROVADA LIGAÇÃO COM OS FATOS APURADOS, NÃO PADECERIA
DE NULIDADE POR CORRESPONDER A DESCOBERTA FORTUITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Situação em que, ao
cumprir mandado de busca e apreensão na residência de pessoa física investigada ligada à empresa FJW
EMPRESARIAL LTDA. – ME, contra a qual já havia mandado de busca expedido, a investigada informou que a sede
da empresa se encontrava em local diverso do indicado e conduziu a autoridade policial ao local, abrindo a porta
com sua chave, e fornecendo autorização por escrito para busca no local. Entretanto, ao se deparar com sala
trancada com fechadura eletrônica protegida por senha que somente o sócio administrador de fato da empresa
detinha, a autoridade policial requereu e obteve nova ordem judicial, algumas horas depois de sua chegada ao
imóvel, autorizando a realização de busca e apreensão em todos os espaços do imóvel em questão, no novo
endereço, inclusive na referida sala.

2. Conforme a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, “o

conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fun amental,
reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 12/04/2005,
DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de
03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado,
(b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público,
onde alguém exerce profissão ou atividade” (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma do STF,
julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). 3. A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do Supremo
Tribunal Federal, tem, reiteradamente, considerado válida a entrada de policiais em residências para realizar busca,
mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito ou que haja a
permissão do morador. Precedentes do STJ. 4. É de se reconhecer como válida, com base na teoria da aparência,
a autorização expressa de realização de busca e apreensão em sede de empresa investigada, dada por pessoa que,
embora tenha deixado de ser sócia formal da empresa desde 2013, continuou assinando documentação para os
supostos certames fraudulentos realizados por Município em 2014 e, mesmo transcorridos quase 3 (três) anos de
sua exclusão como sócia, se apresentou como a pessoa responsável pela empresa justamente no dia em que
deflagrada a “Operação Mata Norte”, tinha a chave do escritório sede da empresa e foi descrita pelo real sócioadministrador da empresa, em depoimento policial, como pessoa de sua inteira confiança, encarregada de manter
a documentação em ordem para eventuais licitações de que a empresa viesse a participar, bem como emissões de
notas fiscais. 5. Reputa-se válida a autorização de ingresso em estabelecimento dada por empregados da empresa,
em face da teoria da aparência que define a aparência de direito “como sendo uma situação de fato que manifesta
como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé,
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tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo,
mesmo à custa da própria realidade” (in Malheiros, Álvaro. Aparência de Direito. Publicado na Doutrinas Essenciais
Obrigações e Contratos - vol. 1, p. 955 – 1006, Jun/2011 DTR\2012\1188. Disponível no endereço eletrônico
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3971672/mod_resource/content/0/RTDoc%2002-082017%209_48%20%28AM%29.pdf). (RMS 50.633/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) 6. Correta, também, e revestida de boa-fé a iniciativa da
autoridade policial federal e do Ministério Público Federal de solicitar ordem judicial de busca e apreensão, para o
prosseguimento da busca, quando, ao se deparar, durante busca previamente autorizada por aparente
representante da empresa, com sala e gavetas trancadas, às quais não houve consentimento para revista. Não
padece, assim, de ilegalidade a continuidade de busca efetuada em locais sem prévio acesso autorizado, quando a
continuidade de tal busca se amparou em ordem judicial proferida por autoridade competente, devidamente
fundamentada e concedida horas após a chegada da autoridade policial no local em que adentrara com
consentimento válido de representante aparente da empresa investigada. 7. “A jurisprudência desta Corte é firme
no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo essa teoria,
independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas
encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida,
por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda
que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos
autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção
de rova” (AgRg no REsp 1.752.564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe 23/11/2020). Precedentes do STJ. 8. Concedida ordem judicial devidamente fundamentada, autorizando a
realização de busca e apreensão em todos os espaços de imóvel sede de empresa investigada, eventuais
documentos de pessoas jurídicas até então não indicadas como suspeitas na investigação encontrados no mesmo
imóvel que revelem ligação com os fatos apurados, devem ser consideradas descobertas fortuitas reconhecidas
como válidas. 9. Situação em que, ademais, o sócio administrador da empresa investigada admitiu, em depoimento
prestado à Polícia Federal, que uma das empresas que pretensamente foram ilegalmente atingidas pela busca
também é de sua propriedade (a empresa DTI SOLUÇÕES) e a outra (a JLPM CONSTRUÇÕES LTDA.) pertence a seu
cunhado, informações que geram suspeita de possível envolvimento com as atividades ilegais da empresa
investigada. Também não há, nos autos, prova de que a empresa DTI SOLUÇÕES o upasse qualquer das salas
existentes no imóvel indicado como sede da empresa investigada ou de que documentos seus tivessem sido
recolhidos durante a busca. 10. Recurso ordinário a que se nega provimento.

 HC 608558
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HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E
APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES
PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA
DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES
HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA.

VALIDADE. CREDIBILIDADE DO

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. (...). 2. O
Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo,
no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe8/10/2010).
Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência
de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em
questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência
de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
Precedentes desta Corte. 3. Na hipótese dos autos, a entrada dos policiais na residência do paciente, após denúncia
anônima de que na casa estaria sendo praticado o tráfico de drogas, deu-se com o prévio consentimento do
paciente, o que afasta a alegação de nulidade da busca e apreensão. 4. A alteração das conclusões a que chegaram
as instâncias ordinárias sobre a questão demandaria o revolvimento do material fático probatório existente nos
autos, o que é inadmissível na via do habeas corpus. 5. Não há como se dar guarida à pretensão da defesa de
questionar a validade do consentimento dado pelo paciente para entrada dos policiais em sua residência, com
fundamento apenas em alegações de que teria sido movido por um suposto temor diante da autoridade e de falta
de conhecimento de seus direitos, se tais alegações não são acompanhadas de prova pré-constituída, tanto mais
quando se sabe que o rito do habeas corpus não admite dilação probatória. (...) 11. Habeas corpus não conhecido.

 REsp 1770487
RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA E APREENSÃO
EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR DEVIDAMENTE COMPROVADO. LICITUDE DAS PROVAS
OBTIDAS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ACERCA DA VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ.CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO.
OUTRAS EXCEÇÕES EM CURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE/UTILIDADE NA DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
mera intuição acerca da ocorrência de crime não configura, por si só, justa causa apta a autorizar o ingresso de
agentes estatais em domicílio privado sem o consentimento do morador - o qual deve ser mínima e seguramente
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comprovado - e sem determinação judicial. Precedentes. 2. No caso, o consentimento do morador para o ingresso
na residência encontra-se mínima e seguramente comprovado nos autos, tendo em vista que a esposa do
Recorrente autorizou, por escrito, que os policiais militares ingressassem na residência para realizar a diligência. O
termo de autorização foi devidamente juntado aos autos e não existe nenhuma outra prova que demonstra a
inidoneidade da autorização. 3. Ante a existência de prova escrita da autorização para o ingresso na residência,
cuja idoneidade não foi elidida por nenhum elemento dos autos, não há falar em invasão de domicílio e, para se
alcançar conclusão diversa da expressada pelas instâncias ordinárias acerca da validade da autorização, seria
necessário amplo reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme o entendimento
sedimentado na Súmula n.º 7/STJ. [...] 7. Recurso especial desprovido.

Tribunal Superior do Trabalho
 E-ED-ED-RR-291-13.2016.5.08.0124
Decisão: I - por unanimidade, conhecer dos embargos da reclamada e, no mérito, por maioria, negar-lhes
provimento, vencidos os Exmos. Ministros Ives Gandra da Silva Martins Filho, Relator, Emmanoel Pereira, Guilherme
Augusto Caputo Bastos, Augusto César Leite de Carvalho, Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Mallmann,
Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e Luiz José Dezena da Silva, que votaram no sentido de dar provimento
aos embargos, para, reformando a decisão da 3ª Turma, não conhecer do agravo de instrumento obreiro, em face
do descumprimento das exigências dos arts. 897, § 5º, da CLT e 1.016, III, do CPC; II - por maioria, rejeitar a proposta
de modulação dos efeitos da decisão, vencidos os Exmos. Ministros Ives Gandra da Silva Martins Filho, Emmanoel
Pereira, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Douglas Alencar Rodrigues, Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e
Luiz José Dezena da Silva; III - por maioria, fixar a seguinte tese jurídica: o agravo de instrumento que impugna
óbice processual eleito no despacho denegatório do recurso de revista não necessita renovar as razões do mérito
do recurso, as quais não foram examinadas no despacho agravado. Vencidos os Exmos. Ministros Ives Gandra da
Silva Martins Filho, Relator, Emmanoel Pereira, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Augusto César Leite de Carvalho,
Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Mallmann, Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e Luiz José Dezena da
Silva. Observação 1: registraram ressalva de fundamentação os Exmos. Ministros Augusto César Leite de Carvalho,
Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Mallmann, Luiz José Dezena da Silva e Breno Medeiros. Observação 2:
redigirá o acórdão o Exmo. Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. Observação 3: os Exmos. Ministros Aloysio
Silva Corrêa da Veiga, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira e Cláudio Mascarenhas Brandão juntarão justificativa
de voto convergente. Observação 4: os Exmos Ministros Ives Gandra da Silva Martins Filho, Relator, e Breno
Medeiros juntarão justificativa de voto vencido. Observação 5: ausentes, justificadamente, os Exmos. Ministros
Walmir Oliveira da Costa, Hugo Carlos Scheuermann e Kátia Magalhães Arruda. Observação 6: o Exmo. Ministro
João Batista Brito Pereira não participou do julgamento relativamente à modulação dos efeitos da decisão.
Observação 7: registrada a presença do Dr. Pedro Lopes Ramos, advogado da embargante, VALE S.A..
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 Súmula nº 126 do TST
RECURSO. CABIMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas.

 Súmula nº 422 do TST
RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO (redação alterada, com inserção dos
itens I, II e III) - Res. 199/2015, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.06.2015. Com errata publicado no DEJT divulgado
em 01.07.2015
I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os
fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.
II – O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente,
consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática.
III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do
Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença.
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