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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES 

Volume 02 – Maio/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 14.148, de 03 de maio de 2021 

A legislação em estudo dispõe sobre ações emergenciais e temporárias destinadas ao 

setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à 

pandemia da Covid-19. Outrossim, também institui o Programa Emergencial de Retomada do 

Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC). 

O Perse objetiva “criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas 

oriundas do estado de calamidade pública”1, considerando-se pertencentes ao setor de eventos 

as pessoas jurídicas que  

 Realizam ou comercializam congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais 

ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em 

geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; 

 Compõem a hotelaria em geral; 

 Administram salas de exibição cinematográfica; e 

                                    
1 Art. 2º, Lei nº 14.148/21. 
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 Prestam serviços turísticos. 

Dentre as medidas do Perse, está a autorização ao Poder Executivo para a disponibilização 

de modalidades de renegociação de dívidas tributárias e não tributárias, incluídas aquelas para 

com o FGTS2. 

O PGSC, por sua vez, destina-se a empresas de direito privado, a associações, a fundações 

de direito privado e a sociedades cooperativas, excetuadas as sociedades de crédito, que tenham 

sede ou estabelecimento no País3, e objetiva a garantia do risco em operações de crédito. 

Além do exposto, a Lei nº 14.148/21 promove alterações na Lei nº 8.212/91 (dispõe sobre a 

organização da Seguridade Social). Confira abaixo quadro comparativo do teor do dispositivo. 

Lei nº 8.212/91 

                  Redação anterior                                        Nova redação 

Art. 47, Lei nº 8.212/91. É exigida Certidão Negativa 

de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente, 

nos seguintes casos:               (Redação dada pela 

Lei nº 9.032, de 28.4.95). 

I - da empresa: 

a) na contratação com o Poder Público e no 

recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou 

creditício concedido por ele;      

b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de 

bem imóvel ou direito a ele relativo; 

c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de 

bem móvel de valor superior a Cr$ 2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil cruzeiros) incorporado ao 

ativo permanente da empresa; 

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de 

ato relativo a baixa ou redução de capital de firma 

individual, redução de capital social, cisão total ou 

parcial, transformação ou extinção de entidade ou 

sociedade comercial ou civil e transferência de 

Art. 47, Lei nº 8.212/91. É exigida Certidão Negativa de 

Débito-CND, fornecida pelo órgão competente, nos 

seguintes casos:               (Redação dada pela Lei nº 

9.032, de 28.4.95). 

I - da empresa: 

a) na contratação com o Poder Público e no recebimento 

de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido 

por ele;      

b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem 

imóvel ou direito a ele relativo; 

c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem 

móvel de valor superior a Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões 

e quinhentos mil cruzeiros) incorporado ao ativo 

permanente da empresa; 

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato 

relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, 

redução de capital social, cisão total ou parcial, 

transformação ou extinção de entidade ou sociedade 

comercial ou civil e transferência de controle de cotas de 

                                    
2 Art. 3º, Lei nº 14.148/21. 

3 Art. 8º, Lei nº 14.148/21 
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controle de cotas de sociedades de responsabilidade 

limitada; (Redação dada pela Lei n 9528, de 10.12.97). 

II - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra 

de construção civil, quando de sua averbação no 

registro de imóveis, salvo no caso do inciso VIII do 

art. 30. 

§1º A prova de inexistência de débito deve ser exigida 

da empresa em relação a todas as suas dependências, 

estabelecimentos e obras de construção civil, 

independentemente do local onde se encontrem, 

ressalvado aos órgãos competentes o direito de 

cobrança de qualquer débito apurado 

posteriormente. 

§2º A prova de inexistência de débito, quando exigível 

ao incorporador, independe da apresentada no 

registro de imóveis por ocasião da inscrição do 

memorial de incorporação. 

§3º Fica dispensada a transcrição, em instrumento 

público ou particular, do inteiro teor do documento 

comprobatório de inexistência de débito, bastando a 

referência ao seu número de série e data da emissão, 

bem como a guarda do documento comprobatório à 

disposição dos órgãos competentes. 

§4º O documento comprobatório de inexistência de 

débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, 

dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no 

caso do inciso II deste artigo. 

§5º O prazo de validade da Certidão Negativa de 

Débito - CND é de sessenta dias, contados da sua 

emissão, podendo ser ampliado por regulamento 

para até cento e oitenta dias.  (Redação dada pela Lei 

nº 9.711, de 1998). 

§6º Independe de prova de inexistência de débito:  

a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou 

contrato que constitua retificação, ratificação ou 

efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a 

prova; 

b) a constituição de garantia para concessão de 

crédito rural, em qualquer de suas modalidades, por 

sociedades de responsabilidade limitada; (Redação dada 

pela Lei n 9528, de 10.12.97). 

II - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de 

construção civil, quando de sua averbação no registro de 

imóveis, salvo no caso do inciso VIII do art. 30. 

§1º A prova de inexistência de débito deve ser exigida 

da empresa em relação a todas as suas dependências, 

estabelecimentos e obras de construção civil, 

independentemente do local onde se encontrem, 

ressalvado aos órgãos competentes o direito de 

cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. 

§2º A prova de inexistência de débito, quando exigível 

ao incorporador, independe da apresentada no registro 

de imóveis por ocasião da inscrição do memorial de 

incorporação. 

§3º Fica dispensada a transcrição, em instrumento 

público ou particular, do inteiro teor do documento 

comprobatório de inexistência de débito, bastando a 

referência ao seu número de série e data da emissão, 

bem como a guarda do documento comprobatório à 

disposição dos órgãos competentes. 

§4º O documento comprobatório de inexistência de 

débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, 

dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso 

do inciso II deste artigo. 

§5º O prazo de validade da certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional do Ministério da Economia, referente aos 

tributos federais e à dívida ativa da União por elas 

administrados, será de até 180 (cento e oitenta) dias, 

contado da data de emissão da certidão, prorrogável, 

excepcionalmente, pelo prazo determinado em ato 

conjunto dos referidos órgãos.   (Redação dada pela 

Lei nº 14.148, de 2021) 

§6º Independe de prova de inexistência de débito:  

a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou 

contrato que constitua retificação, ratificação ou 
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instituição de crédito pública ou privada, desde que 

o contribuinte referido no art. 25, não seja 

responsável direto pelo recolhimento de 

contribuições sobre a sua produção para a 

Seguridade Social; 

c) a averbação prevista no inciso II deste artigo, 

relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída 

antes de 22 de novembro de 1966. 

d) o recebimento pelos Municípios de transferência 

de recursos destinados a ações de assistência social, 

educação, saúde e em caso de calamidade pública.               

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) 

e) a averbação da construção civil localizada em área 

objeto de regularização fundiária de interesse social, 

na forma da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009.                

(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

§7º O condômino adquirente de unidades imobiliárias 

de obra de construção civil não incorporada na forma 

da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá 

obter documento comprobatório de inexistência de 

débito, desde que comprove o pagamento das 

contribuições relativas à sua unidade, conforme 

dispuser o regulamento. 

efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a 

prova; 

b) a constituição de garantia para concessão de crédito 

rural, em qualquer de suas modalidades, por instituição 

de crédito pública ou privada, desde que o contribuinte 

referido no art. 25, não seja responsável direto pelo 

recolhimento de contribuições sobre a sua produção 

para a Seguridade Social; 

c) a averbação prevista no inciso II deste artigo, relativa 

a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 

22 de novembro de 1966. 

d) o recebimento pelos Municípios de transferência de 

recursos destinados a ações de assistência social, 

educação, saúde e em caso de calamidade pública.               

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) 

e) a averbação da construção civil localizada em área 

objeto de regularização fundiária de interesse social, na 

forma da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009.                

(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

§7º O condômino adquirente de unidades imobiliárias de 

obra de construção civil não incorporada na forma da Lei 

nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter 

documento comprobatório de inexistência de débito, 

desde que comprove o pagamento das contribuições 

relativas à sua unidade, conforme dispuser o 

regulamento. 

 

1.1.1 Vigência 

Dispõe o artigo 22, da Lei nº 14.148/21, que esta entra em vigor na data de sua publicação, 

qual seja, 04 de maio de 2021. 

1.2 Lei nº 14.149, de 05 de maio de 2021 

A legislação em epígrafe institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a ser 

aplicado a ̀ mulher vítima de violência doméstica e familiar, em observância ao disposto na 

Lei Maria da Penha. 
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Referido formulário objetiva a “prevenção e o enfrentamento de crimes e de demais atos 

de violência doméstica e familiar praticados contra a mulher”4, e seu modelo fora aprovado por 

ato normativo conjunto do CNJ e do CNMP. 

Ademais, visa “identificar os fatores que indicam o risco de a mulher vir a sofrer qualquer 

forma de violência no âmbito das relações domésticas, para subsidiar a atuação dos órgãos de 

segurança pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos órgãos e das entidades da 

rede de proteção na gestão do risco identificado”5. 

A norma resguarda, ainda, em qualquer hipótese, o sigilo das informações, devendo “ser 

preferencialmente aplicado pela Polícia Civil no momento de registro da ocorrência ou, em sua 

impossibilidade, pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, por ocasião do primeiro 

atendimento a ̀ mulher vítima de violência doméstica e familiar”6. 

1.2.1 Vigência 

Por fim, dispõe o artigo 4º, da Lei nº 14.149/21, que esta entra em vigor na data de sua 

publicação, qual seja, 06 de maio de 2021. 

1.3 Resolução nº 391 de 10 de maio de 2021 

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 391 de 10/05/2021, 

visando regulamentar a remição por estudo, que passará a incluir o benefício concedido à 

leitura realizada no cárcere, em atendimento a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. 

                                    
4 Art. 2º, Lei nº 14.149/21. 

5 Art. 2º, §1º, Lei nº 14.149/21. 

6 Art. 2º, §2º, Lei nº 14.149/21 
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Art. 17, Lei nº 7.210/84. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar 

e a formação profissional do preso e do internado. 

Art. 21, Lei nº 7.210/84. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada 

estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, 

provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. 

Art. 41, Lei nº 7.210/84. Constituem direitos do preso: 

I - alimentação suficiente e vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III - Previdência Social; 

IV - constituição de pecúlio; 

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a 

recreação; 

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas 

anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 

XI - chamamento nominal; 

XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da 

pena; 

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 

XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura 

e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons 

costumes. 

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 

responsabilidade da autoridade judiciária competente.                      (Incluído pela 

Lei nº 10.713, de 2003) 

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos 

ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. 
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Art. 126, Lei nº 7.210/84.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução 

da pena.                  (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011). 

§1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:                  (Redação 

dada pela Lei nº 12.433, de 2011) 

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de 

ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de 

requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;                 (Incluído 

pela Lei nº 12.433, de 2011) 

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.                  (Incluído pela 

Lei nº 12.433, de 2011) 

§2º As atividades de estudo a que se refere o §1º deste artigo poderão ser 

desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e 

deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos 

frequentados.                    (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de 

estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.                     (Redação 

dada pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos 

continuará a beneficiar-se com a remição.       (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um 

terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o 

cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de 

educação.                    (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui 

liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou 

de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de 

prova, observado o disposto no inciso I do §1º deste artigo.         (Incluído pela Lei 

nº 12.433, de 2011) 

§7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.             (Incluído 

pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e 

a defesa.               (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

 

Assim, serão consideradas para o cálculo da remição:  

 A educação regular (quando ocorre em escolas prisionais); 

 As práticas educativas não-escolares; e 
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 A leitura de obras literárias. 

Para fazer jus ao benefício, o condenado deverá cumprir os critérios fixados na normativa 

para cada uma das três modalidades de estudo, os quais é salutar a leitura integral. 

1.3.1 Leitura 

A leitura de qualquer obra advinda da biblioteca da unidade prisional poderá ensejar a 

remição, desde que o preso apresente um Relatório de Leitura que será remetido à Vara de 

Execuções Penais ou Comissão de Validação instituída pela VEP. 

Cada livro lido, após o reconhecimento da Justiça, implicará em redução de quatro dias na 

pena, ao limite de 12 livros por ano, representando, portanto, 48 dias remidos. 

1.3.2 Práticas não-escolares 

No que tange às práticas não-escolares, aquelas “atividades de socialização e de educação 

não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva”, serão exigidos os objetivos e 

conteúdos propostos, base teórica, metodologias, carga horária e frequência. 

A remição em tais hipóteses será contabilizada em horas de participação efetiva (presença 

aferida), de modo semelhante a contagem de tempo no ensino regular. 

1.3.3 Exames 

Na hipótese de o preso ser aprovado em quaisquer exames que resultem na conclusão de 

um dos níveis da Educação Básica, terá sua pena reduzida em metade da carga horária 

correspondente à etapa concluída. 

 Conclusão dos anos finais do ensino fundamental: 1.600 horas; e 

 Conclusão do ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio: 1.200 horas. 

A quantidade de horas será acrescida em um terço se a pessoa demonstrar que concluiu 

um dos níveis da Educação Básica. Logo, cada 12 horas de estudo, comprovadas pela Justiça, 

representam um dia a menos na pena. 
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2. Jurisprudências Recentes 

2.1 Superior Tribunal de Justiça – STJ 

2.1.1 Nova súmula aprovada 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou novo enunciado sumular acerca 

da incidência de ICMS em transporte interestadual, tendo como referência legislativa dispositivo 

da Lei Kandir. 

A Súmula 649 do STJ enuncia que não “incide ICMS sobre o serviço de transporte 

interestadual de mercadorias destinadas ao exterior”.  

 

Art. 3º, LC nº 87/96. O imposto não incide sobre: 

I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; 

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive 

produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;         

III - operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados 

à industrialização ou à comercialização; 

IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou 

instrumento cambial; 

V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser 

utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza 

definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de 

competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei 

complementar; 

VI - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade 

de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie; 

VII - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação 

efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor; 
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VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem 

arrendado ao arrendatário; 

IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis 

salvados de sinistro para companhias seguradoras. 

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de 

mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada 

a: 

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da 

mesma empresa; 

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. 

 

2.1.2 Súmula cancelada 

Ainda, a Primeira Seção do STJ promoveu o cancelamento da Súmula 343, a qual enuncia 

que é “obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo 

disciplinar”. O cancelamento se deu em virtude de seu desacordo com a Súmula Vinculante 5, 

ao ser apreciada a QO no MS 7.078/DF (Projeto de Súmula n. 700) pela Corte.  

 

Súmula Vinculante nº 5/STF 

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 

ofende a Constituição. 

Art. 153, Lei nº 8.112/90. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do 

contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e 

recursos admitidos em direito. 

Art. 163, Lei nº 8.112/90.  Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, 

será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande 

circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. 

Parágrafo único.  Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) 

dias a partir da última publicação do edital. 
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Art. 164, Lei nº 8.112/90.  Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, 

não apresentar defesa no prazo legal. 

§1º A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo 

para a defesa. 

§2º Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará 

um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo 

superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do 

indiciado.                  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

 

2.1.3 Suspensão do prazo prescricional no processo penal 

Ao julgar o REsp 1882330, sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas, a 5ª Turma do STJ 

decidiu, por unanimidade, que, no processo penal, o termo final da suspensão do prazo de 

prescrição é a data da efetiva citação do réu por carta rogatória.  

 
Art. 368, CPP. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado 

mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu 

cumprimento.           (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996) 

 

O relator ressaltou que o texto legal é omisso quanto aos termos a quo e ad quem para a 

suspensão da prescrição, não havendo precedente vinculante ou jurisprudência dominante sobre 

o tema. 

Todavia, ponderou que, diante do enunciado da Súmula 710 do STF, deve prevalecer o 

reconhecimento da prescrição, suscitado pela defesa, com base na pena concretamente fixada, 

posto que a sentença teria transitado em julgado para a acusação. 
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Súmula 710/STF 

No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada 

aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. 

Art. 798, CPP. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e 

peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 

§1º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do 

vencimento. 

§2º A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, 

considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova 

do dia em que começou a correr. 

§3º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado 

até o dia útil imediato. 

§4º Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou 

obstáculo judicial oposto pela parte contrária. 

§5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão: 

a) da intimação; 

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente 

a parte; 

c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou 

despacho. 

 

"Isso, aliás, como bem coloca a defesa, tem por base a regra específica do artigo 798, 

parágrafo 5º, 'a', do CPP, que diferencia a sistemática adotada para os processos criminais em 

relação aos processos cíveis", arrematou Dantas. 
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QUADRO SINÓTICO 

  INOVAÇÕES NORMATIVAS 

Lei nº 14.148/21 

Dispõe sobre ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos 

para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia 

da Covid-19. 

Lei nº 14.149/21 
Institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a ser aplicado a ̀ mulher 

vítima de violência doméstica e familiar. 

Res. CNJ nº 391/21 
Regulamenta a remição da pena por estudo, que passará a incluir o benefício 

concedido à leitura realizada no cárcere. 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

Súm. 649/STJ 
Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias 

destinadas ao exterior. 

Súmula 343 (CANCELADA) 
É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo 

administrativo disciplinar. 

REsp 1882330 
No processo penal, o termo final da suspensão do prazo de prescrição é a data 

da efetiva citação do réu por carta rogatória. 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 Lei nº 14.148, de 03 de maio de 2021: íntegra. 

 Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991: artigo 47. 

 Lei nº 14.149, de 05 de maio de 2021: íntegra. 

 Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (LEP): artigos 17, 21, 41 e 126. 

 Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir): artigos 3º. 

 Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990: artigos 153, 163 e 164. 

 Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (CPP): artigos 368 e 798. 
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JURISPRUDÊNCIA 

Supremo Tribunal Federal 

 Súmula Vinculante 5 

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 

 Súmula 710 

No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da 

carta precatória ou de ordem. 

 

Superior Tribunal de Justiça 

 Súm. 649/STJ 

Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. 

 AgRg no AREsp 385764 

TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. ART. 3º, II DA LC 87/96. 

1. "Os precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior afirmam pela não incidência do ICMS sobre serviço de 

transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, pois o art. 3º, II, da LC n. 87/96 tem por finalidade 

a desoneração do comércio exterior como pressuposto para o desenvolvimento nacional com a diminuição das 

desigualdades regionais pelo primado do trabalho" (AgRg no REsp 1.301.482/MS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 

Segunda Turma, DJe 16/5/13). 2. Demais precedentes:  AgRg no REsp 1.292.197/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/09/2013; AgRg no AREsp 249.937/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2012; AgRg no REsp 1379148/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe 16/09/2013; EREsp 710.260/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 14/04/2008. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

 AgRg no AREsp 412277 
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PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ICMS. TRANSPORTE 

INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO FISCAL. PRECEDENTES. PROVA DA NÃO 

REPERCUSSÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Os precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior afirmam pela não incidência 

do ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, pois o art. 3º, II, da LC n. 

87/96 tem por finalidade a desoneração do comércio exterior como pressuposto para o desenvolvimento nacional, 

com a diminuição das desigualdades regionais pelo primado do trabalho. 2. A questão específica levantada pelo 

Fisco Estadual atinente à existência de destaque do ICMS na nota fiscal do serviço prestado ao exportador, e que 

o valor do tributo fora suportado por este - e não pela transportadora -, não foi objeto de análise pela Corte de 

origem, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ ao ponto. 3. O Tribunal de origem limitou-se a aduzir que a 

jurisprudência firmou-se no sentido de que é dispensa a a prova da não repercussão exigida no indigitado 

normativo quando a pretensão se volta à repetição de ICMS incidente sobre operações de exportação, 

entendimento que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 4. Diante da ausência de prequestionamento 

da tese, caberia à recorrente apontar a alegação de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, quando 

da interposição do recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição 

Federal, tarefa a qual não se incumbiu. 5. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os tributos ditos 

indiretos, dentre eles o ICMS, sujeitam-se, em caso de restituição, compensação ou creditamento, à demonstração 

dos pressupostos estabelecidos no artigo 166 do CTN, o que não ocorreu na espécie, segundo conclusão obtida 

pelo Tribunal a quo. A aferição a respeito da ocorrência do repasse ou não do encargo financeiro importa revolver 

matéria fático-probatória, o que é inviável nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (REsp  209607/SP, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010). Agravo 

regimental improvido. 

 MS 7078 

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR. CERCEAMENTO  DE DEFESA. 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO E DE DEFENSOR DATIVO. 1. A presença obrigatória de 

advogado constituído ou defensor dativo é elementar à essência mesma da garantia constitucional do direito à 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, quer se trate de processo judicial ou administrativo, porque 

tem como sujeitos não apenas os litigantes, mas também os acusados em geral. 2. Ordem concedida. 

 MS 10837 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 

DISCIPLINAR. DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA APENAS NA FASE FINAL DO PROCEDIMENTO. INSTRUÇÃO 

REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRINCÍPIOS 

DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL INOBSERVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 
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1. Apesar de não haver qualquer disposição legal que determine a nomeação de defensor dativo para o 

acompanhamento das oitivas de testemunhas e demais diligências, no caso de o acusado não comparecer aos 

respectivos atos, tampouco seu advogado constituído – como existe no âmbito do processo penal –, não se pode 

vislumbrar a formação de uma relação jurídica válida sem a presença, ainda que meramente potencial, da defesa 

técnica. 2. A constituição de advogado ou de defensor dativo é, também no âmbito do processo disciplinar, 

elementar à essência da garantia constitucional do direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

3. O princípio da a pla defesa no processo administrativo disciplinar se materializa, nesse particular, não apenas 

com a oportunização ao acusado de fazer-se representar por advogado legalmente constituído desde a instauração 

do processo, mas com a efetiva constituição de defensor durante todo o seu desenvolvimento, garantia que não 

foi devidamente observada pela Autoridade Impetrada, a evidenciar a existência de direito líquido e certo a ser 

amparado pela via mandamental. Precedentes. 4. Mandado de segurança concedido para declarar a nulidade do 

processo administrativo desde o início da fase instrutória e, por conseqüência, da penalidade aplicada. 

 RMS 20148 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO OU 

DEFENSOR DATIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 125, § 4º da 

Constituição Federal é claro ao definir que somente nos casos de crimes militares a competência para decidir sobre 

a perda do cargo é do Tribunal de Justiça Estadual ou do Tribunal de Justiça Militar. Tratando-se de infração 

disciplinar apurada em Procedimento Administrativo, a competência para o ato de exclusão é da própria 

Administração. Precedentes. II - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uniforme no sentido de que 

os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, igualmente incidentes na esfera administrativa, 

têm por escopo propiciar ao servidor oportunidade de oferecer resistência aos fatos que lhe são imputados, sendo 

obrigatória a presença de advogado constituído ou defensor dativo. Precedentes. III - Não havendo a observância 

dos ditames previstos resta configurado o desrespeito aos princípios do devido processo legal, não havendo como 

subsistir a punição aplicada. IV - A declaração da nulidade de parte do procedimento não obsta que a Administração 

Pública, após o novo término do processo administrativo disciplinar, aplique a penalidade adequada à eventual 

infração cometida. V - Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar o acórdão a quo, declarando-se a 

nulidade do processo administrativo, com a conseqüente anulação do ato que impôs a pena ao militar. 

 REsp 1882330 

PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO SURPRESA. ART. 10, DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. OFENSA. NÃO 

OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR ROGATÓRIA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DA CONTAGEM. DATA DA 
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EFETIVA CITAÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 

RECUSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não há que se falar em decisão surpresa, ou em ofensa ao art. 10, do CPC, quando 

o acórdão recorrido utilizou os fundamentos questionados para decidir embargos de declaração opostos pela 

própria defesa, os quais desejavam justamente ver todas as suas alegações apreciadas, tampouco havendo nulidade 

do julgado em face da ausência de prejuízo, diante da devolução da matéria na via do recurso especial. 2. O fato 

de o órgão acusatorial renunciar ao direito de recurso contra decreto condenatório não o impede de posteriormente 

impugnar decisão judicial superveniente que reconhece a prescrição retroativa, ainda que os marcos de início e fim 

da suspensão do prazo prescricional tivessem sido mencionados quando da ant rior sentença não recorrida, seja 

porque na primeira oportunidade não havia interesse recursal, seja porque a coisa julgada não abrange os motivos 

da decisão, na forma do art. 504, I, do CPC.  3. O art. 368, do CPP, embora seja claro ao estabelecer a suspensão 

do prazo prescricional pela expedição de carta rogatória para citação do acusado no exterior, não é preciso quanto 

ao termo final da referida suspensão, devendo ser interpretado de forma sistemática, com o art. 798, § 5º, “a”, do 

CPP, bem como  com a Súmula 710, do STF, voltando a correr o lapso prescricional da data da efetivação da 

comunicação processual no estrangeiro, ainda que haja demora para a juntada da carta rogatória cumprida aos 

autos. 4. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.  5. Recurso especial provido, restabelecendo a decisão de 

1ª instância que declarou a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da retroativa. 

 

Conselho Nacional de Justiça 

 0001883-74.2021.2.00.0000 

Ementa: ATO NORMATIVO. RESOLUÇÃO. PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO 

À REMIÇÃO DE PENA POR MEIO DE PRÁTICAS SOCIAIS EDUCATIVAS EM UNIDADES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. 

CUMPRIMENTO DE ORIENTAÇÕES DO CNJ SOBRE O TEMA, DA LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA E DE ATOS 

NORMATIVOS INTERNACIONAIS. 

Certidão de Julgamento (*) O Conselho decidiu, por unanimidade: I - incluir em pauta o presente procedimento, 

nos termos do § 1º do artigo 120 do Regimento Interno; II - aprovar a Resolução, nos termos do voto do Relator. 

Ausente, em razão da vacância do cargo, o representante do Ministério Público da União. Presidiu o julgamento o 

Ministro Luiz Fux. Plenário, 4 de maio de 2021. 
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