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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES 

Volume 03 – 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 14.150, de 12 de maio de 2021 

A legislação em estudo altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), 

para estender a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura 

e para prorrogar o prazo de utilização de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 

Municípios. 

A Lei Aldir Blanc dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem 

adotadas durante o estado de calamidade pública.1 Farão jus à renda emergencial disposta nesta 

lei, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura com atividades interrompidas e que comprovem 

os critérios elencados no art. 2ª, e os espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas 

empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais com 

atividades interrompidas, que devem comprovar sua inscrição e a respectiva homologação em, 

pelo menos, um dos cadastros indicados na lei. 

                                    
1 Art. 1º, Leiº 14.017/20 
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A alteração trazida pela Lei 14.150/21 considerou despesas de manutenção do espaço ou 

das atividades culturais todas aquelas gerais e habituais, incluídas as vencidas ou vincendas, 

desde a entrada em vigor do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 31 de 

dezembro de 2021, relacionadas a serviços recorrentes, transporte, manutenção, atividades 

artísticas e culturais, tributos, encargos trabalhistas e sociais e outras despesas comprovadas 

pelos espaços.2  

A Lei Aldir Blanc dispõe que enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, a concessão de 

recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dos programas federais 

de apoio ao audiovisual, bem como as ações estabelecidas pelos demais programas e políticas 

federais para a cultura, entre os quais a Política Nacional de Cultura Viva, estabelecida nos 

termos da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, priorizarão o fomento de atividades culturais 

que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e de 

plataformas digitais ou meios de comunicação não presenciais, ou cujos recursos de apoio e 

fomento possam ser adiantados, mesmo que a realização das atividades culturais somente seja 

possível após o fim das restrições determinadas pelas autoridades sanitárias.3 

Com a alteração advinda da Lei 14.150/21, ficam prorrogados automaticamente por mais 

1 (um) ano os prazos para captação e execução de todos os projetos culturais homologados e 

aprovados, com recursos captados e não captados, pelo órgão ou entidade do Poder Executivo 

responsável pela área da cultura, nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que 

institui o Pronac, encerrando-se o prazo para a prestação de contas dos projetos executados 

180 (cento e oitenta) dias após a sua execução. 

                                    
2 Art. 8º, § 2º, Lei 14.150/21 

3 Art. 13º, da Lei 14.017/21 
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1.1.1 Vigência 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, qual seja, 12 de Maio de 2021. 

1.2 Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021 

A legislação em epígrafe dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das 

atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância 

nacional decorrente do novo Coronavírus. 

Muito questionada pelos empregadores, a lei cumpre assegurar, durante a emergência de 

saúde pública de importância nacional decorrente do novo Coronavírus, que a empregada 

gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua 

remuneração. 

Seu parágrafo único ressalta que a empregada afastada ficará à disposição para exercer as 

atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de 

trabalho a distância. 

1.2.1 Vigência 

Por fim, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, qual seja 12 de Maio de 2021. 
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2. Jurisprudências Recentes 

2.1 Supremo Tribunal Federal – STF 

2.1.1 STF reafirma que empresas estatais sem lucro são beneficiárias 

de imunidade tributária recíproca 

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência de que as 

empresas públicas e as sociedades de economia mista, delegatárias de serviços públicos 

essenciais, são beneficiárias de imunidade tributária recíproca, independentemente de 

cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. A decisão foi proferida no Recurso 

Extraordinário (RE) 1320054, com repercussão geral (Tema 1.140). 

A imunidade recíproca constitui aquela prevista no art. 150, VI, a, da CF, instituída como 

cláusula pétrea, que afasta a possibilidade da tributação exercida por qualquer dos entes da 

federação sobre os demais no que diz respeito aos impostos. Vejamos: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

VI - instituir impostos sobre:          

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

Ainda no que tange o instituto ora apreciado, o constituinte, no § 2º do mesmo dispositivo, 

expressamente determinou que a imunidade conferida aos entes da federação é extensiva às 

autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, ante o patrimônio, a renda 
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e os serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Sendo silente 

quanto às empresas públicas e sociedades de economia mista. 

 

 

Observe a tese de repercussão geral fixada: “As empresas públicas e as sociedades de 

economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a 

acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da 

imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, 

independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”. 

 

Segundo o Ministro Luís Roberto Barroso, em regra, as empresas públicas e sociedades de 

economia mista estão sujeitas ao regime jurídico de direito privado (art. 173, § 1º, II, da 

Constituição). Essa opção constitucional se justifica na medida em que essas entidades são 

criadas pelo poder público para desempenhar atividades com regime jurídico mais flexível, 

podendo, por exemplo, contratar empregados pelo regime celetista e adquirir mercadorias e 

serviços por meio de procedimento licitatório simplificado. 

 

O Supremo Tribunal Federal entende, porém, que determinadas empresas estatais podem 

gozar de algumas prerrogativas próprias da Fazenda Pública, tais como os prazos processuais 

diferenciados, a impenhorabilidade dos bens afetados à prestação do serviço público, a 

submissão ao regime de precatórios e a incidência da imunidade tributária recíproca. Foi o que 

ocorreu nos casos paradigmáticos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (RE 

220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 17.11.2000), da Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária - INFRAERO (ARE 987.398- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 28.10.2016) e de 

companhias estaduais de saneamento básico (ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. em  

24.03.2017; e ACO 1.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 07.10.2015). 
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A orientação que prevalece no Supremo Tribunal Federal é a de que são exigidos três 

requisitos para a extensão de prerrogativas da Fazenda Pública a sociedades de economia mista 

e empresas públicas: (i) a prestação de um serviço público, (ii) sem intuito lucrativo (i.e., sem 

distribuição de lucros a acionistas privados) e (iii) em regime de exclusividade (i.e., sem 

concorrência com outras pessoas jurídicas de direito privado). 

Segundo o entendimento da Corte, o benefício, previsto na Constituição Federal é concedido 

quando não houver distribuição de lucros a acionistas privados e nos casos de ausência de 

risco ao equilíbrio concorrencial. 

 

 

2.2 Superior Tribunal de Justiça - STJ 

 

2.2.1 Quinta Turma admite prova bancária obtida no exterior 

conforme a lei local e sem autorização judicial 

 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou o entendimento de que, em 

situação de cooperação jurídica internacional, as diligências feitas em países estrangeiros 

conforme as leis locais são válidas no Brasil mesmo se não houver prévia autorização judicial 

ou participação das autoridades centrais. 

O relator, ministro Ribeiro Dantas, explicou que não viola a ordem pública brasileira o 

compartilhamento de dados bancários que, no exterior, foram obtidos sem prévia autorização 

judicial, quando tal autorização não era exigida pela legislação local. 
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É importante relembrar o teor do art. 13 da LINDB, segundo o qual "a prova dos fatos ocorridos 

em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-

se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça". Sendo assim, 

seria lícito o compartilhamento de provas, independentemente de prévia autorização judicial 

para a obtenção dos dados bancários.  

Ademais, ele assinalou o Ministro que, “respeitadas as garantias processuais do investigado, 

não há prejuízo na cooperação direta entre as agências investigativas, sem a participação das 

autoridades centrais”. 

 

2.3 Tribunal Superior do Trabalho – TST 

2.3.1 Ajuizamento tardio de ação não afasta direito de auxiliar à 

estabilidade da gestante 

 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reformou decisão que havia absolvido a 

QP-Prestadora de Serviços de Conservação e Limpeza, de Cuiabá (MT), de pagar indenização 

estabilitária a uma auxiliar de serviços gerais dispensada durante a gravidez.  

O direito à gestante havia sido negado por ela ter ingressado com a ação somente 10 meses 

após o parto. Todavia, segundo o colegiado, o ajuizamento tardio da ação, desde que dentro 

do prazo prescricional, não configura abuso de direito. 

O art. 10, II, "b", do ADCT, que trata da estabilidade provisória da gestante, dispõe: 
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Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7°, I, da 

Constituição: 

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: 

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 

 

 

O ministro Augusto César, relator do recurso de revista da trabalhadora, deferiu a 

indenização e condenou a QP ao pagamento, a título indenizatório, dos salários e dos demais 

direitos correspondentes ao período da estabilidade. Ele lembrou que, para que a empregada 

tenha direito à garantia, exige-se apenas que ela esteja grávida e que a dispensa não se tenha 

dado por justa causa. “É irrelevante o conhecimento do estado gravídico, seja pelo empregador, 

seja pela própria gestante”, destacou.  

 Súmula nº 244 do TST 

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento 

da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).  

Ainda de acordo com o relator, a Orientação Jurisprudencial (OJ) 399 da Subseção I 

Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST não considera abuso de exercício do direito 

de ação o seu ajuizamento após decorrido o período de garantia de emprego. Vejamos: 

399. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA APÓS O TÉRMINO DO 

PERÍODO DE GARANTIA NO EMPREGO. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (DEJT divulgado em 02, 03 e 04.08.2010) 
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O ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não 

configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo 

prescricional inscrito no art. 7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização desde a 

dispensa até a data do término do período estabilitário. 

No mesmo sentido, a jurisprudência do TST reconhece que a recusa de retorno ao emprego 

ou o ajuizamento tardio da ação, visando obter indenização de todo o período de estabilidade 

e frustrando a possibilidade de retomada do contrato de trabalho, não implica a renúncia ao 

direito. 
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QUADRO SINÓTICO 

  INOVAÇÕES NORMATIVAS 

Lei nº 14.150/21 

Altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), para estender 

a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da 

cultura e para prorrogar o prazo de utilização de recursos pelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelos Municípios. 

Lei nº 14.151/21 

Dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho 

presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional 

decorrente do novo Coronavírus. 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

Recurso Extraordinário (RE) 

1320054 

STF reafirma que empresas estatais sem lucro são beneficiárias de imunidade 

tributária recíproca. 

AREsp 701.833 / SP 
Quinta Turma admite prova bancária obtida no exterior conforme a lei local e 

sem autorização judicial. 

RR-496-89.2019.5.23.0004 
Ajuizamento tardio de ação não afasta direito de auxiliar à estabilidade da 

gestante. 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 Lei nº 14.150, de 12 de maio de 2021: íntegra. 

 Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021: íntegra. 

 Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020: art. 1º; art. 13. 

 Constituição da República Federativa do Brasil: art. 150, VI, a; art. 173, § 1º, II. 

 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: art. 13. 

 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: art. 10, II, "b". 
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JURISPRUDÊNCIA 

Supremo Tribunal Federal 

 RE 599.628 

FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO 

JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL 

E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os 

privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades 

em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a 

empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de 

pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso 

extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 599.628, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ acórdão Min. Joaquim 

Barbosa, j. 25.05.2011, destaques acrescentados) 

 

 RE 627.242 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXECUÇÃO PELO 

REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Embora, em regra, as empresas estatais estejam submetidas ao regime das 

pessoas jurídicas de direito privado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 

entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado 

nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas 

jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa 

hipótese, aplica-se o regime de precatórios (RE 592.004, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 2. É aplicável às 

companhias estaduais de saneamento básico o regime de pagamento por precatório (art. 100 da 

Constituição), nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado 

em regime de exclusividade e sem intuito de lucro. 3. Provimento do agravo regimental e do recurso 

extraordinário.  

 

 ARE 816.120-AgR  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 

150, VI, A, DA CF. PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS. ATIVIDADES IMANENTES AO ESTADO. EXECUÇÃO 
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POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA OU EMPRESAS PÚBLICAS. COBRANÇA DE TARIFAS COMO 

CONTRAPRESTAÇÃO. ABRANGÊNCIA. ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES INDICADAS NO RE 253.472/SP. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. EVENTUAL OFENSA SERIA INDIRETA. SÚMULA 279 DO 

STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Corte já fixou entendimento no sentido 

de que a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição se aplica ao patrimônio, renda ou serviços 

inerentes ao desempenho de atividades imanentes ao Estado, ainda que sejam executadas por sociedades 

de economia mista ou empresas públicas e independentemente da cobrança por elas de tarifas como 

contraprestação . II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao 

preenchimento das condições indicadas no julgamento do RE 253.472/SP e quanto à titularidade do bem 

abarcado pela imunidade, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como 

a análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o extraordinário com base na Súmula 279 do STF 

ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (ARE 816.120-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/8/2014, grifei) 

 

 RE 905.900 

 “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. 

POSSIBILIDADE . 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as 

empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação 

obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, 

VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não 

houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 

(RE 905.900- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020, grifei).  

 

Superior Tribunal de Justiça 

 AgRg no AREsp 547.028/RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 

OFENSA NÃO CONFIGURADA. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DO CONTEXTO PROBATÓRIO DERIVADO DE 

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM 

MATÉRIA PENAL ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

DECRETO N. 3.810/2001. AMPLO ALCANCE COM RESSALVA DA INVIOLABILIDADE DAS LEIS DOS PAÍSES 
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SIGNATÁRIOS. SIGILO BANCÁRIO. AFASTADO PELAS AUTORIDADES NORTE-AMERICANAS SEGUNDO O 

ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE NAQUELE PAÍS AO QUAL A AGRAVANTE ACEITOU SE SUBMETER 

QUANDO LÁ ABRIU A CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO À SOBERANIA DO ESTADO 

PARTE. USO DAS INFORMAÇÕES NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM SOB A PRECEDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO 

PELA AUTORIDADE JUDICIAL BRASILEIRA. LICITUDE. DEPOIMENTO DE PESSOA RESIDENTE NOS ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA. COLHIDO POR MEIO DE MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATY - MLAT - EM 

INVESTIGAÇÃO POLICIAL DIVERSA. REFERÊNCIA PELO DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO NESTES 

AUTOS. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO CORROBORADO POR PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. 

SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE. VALOR 

EXPRESSIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. 

IRRELEVÂNCIA PARA O TRABALHO DOSIMÉTRICO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. 

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE 

DELITIVA. FATOR DE AUMENTO. LONGA DURAÇÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Agravante condenada pela prática do crime previsto no art. 22, parágrafo único, primeira 

parte, da Lei 7.492/1986 - Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional -, tendo-lhe sido cominada 

pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, substituída por duas restritivas 

de direitos, além de multa de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, à razão de 10 (dez) salários-mínimos 

vigentes à época dos fatos. 2. A instância ordinária, considerando os elementos de informação e provas 

disponíveis nos autos, concluiu que a agravante, em coautoria com o corréu Francisco Maurício da Silva, 

operou no mercado paralelo de câmbio, isto é, à margem do conhecimento e controle de órgão oficiais do 

Estado, no sistema de transferências internacionais informais ou, como vulgarmente se é conhecido, no 

sistema de 'operações de cabo', 'via-cabo' ou 'dólar-cabo'. 3. Consoante o acórdão recorrido, entre os anos 

de 2001 e 2002, por meio da conta n. 87000237 - apelidada 'conta DASILVA' -, aberta e mantida junto ao 

Merchants Bank of New York, os réus, com união de desígnios e repartição de tarefas, utilizando-se de 

pessoa jurídica constituída em território brasileiro - Astra Câmbio e Turismo Ltda. -, promoveram diversas 

remessas de valores ao exterior, sem autorização legal, evadindo vultosa quantia em dinheiro. 4. A instância 

ordinária considerou legítimo o acesso a informações relacionadas à referida conta bancária, com base na 

certeza de que o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal firmado entre os governos da República 

Federativa do Brasil e dos Estados Unidos da América, precisamente por meio de seu artigo I, item 1, alínea 

'h', prevê o amplo alcance da cooperação jurídica mútua entre os países, ressalvando, apenas, a 

inviolabilidade das leis do Estado requerido. 5. Com efeito, o fato de a investigação ter sido inicialmente 

deflagrada em território alienígena, sob controle de órgão oficial do Estado norte-americano, não desnatura 

a importância e juridicidade da descoberta sobre a existência da conta bancária titularizada pela agência 
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de turismo administrada pela recorrente e a movimentação de alguns milhões de dólares num período 

menor de 1 (um) ano. 6. O MLAT não faz qualquer tipo de restrição à soberania do Estado signatário que, 

na posse de informações legalmente obtidas e documentadas, capazes de, em tese, revelar atividade delitiva 

relevante, decida submetê-las ao conhecimento das autoridades do outro país, competentes para eventual 

persecução criminal de comportamento contrário ao seu ordenamento jurídico. 7. Consoante orientação da 

Corte Especial deste Tribunal Superior, 'um sistema eficiente de comunicação, de troca de informações, de 

compartilhamento de provas e de tomada de decisões e de execução de medidas preventivas, 

investigatórias, instrutórias ou acautelatórias, de natureza extrajudicial. O sistema de cooperação, 

estabelecido em acordos internacionais bilaterais e plurilaterais, não exclui, evidentemente, as relações que 

se estabelecem entre os órgãos judiciários, pelo regime das cartas precatórias, em processos já submetidos 

à esfera jurisdicional. Mas, além delas, engloba outras muitas providências, afetas, no âmbito interno de 

cada Estado, não ao Poder Judiciário, mas a autoridades policiais ou do Ministério Público, vinculadas ao 

Poder Executivo' (Rcl 2.645/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 

18/11/2009, DJe 16/12/2009). 8. A cooperação e assistência judiciária mútua em matéria penal tem a 

proposta de 'facilitar a execução das tarefas das autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei de 

ambos os países'. Ademais, como bem observado pelo Tribunal de origem, para materializar o objetivo do 

Acordo, o alcance da cooperação jurídica foi ampliado de modo a permitir 'qualquer outra forma de 

assistência não proibida pelas leis do Estado requerido' - ex vi artigo I, item 1, alínea 'h'. 9. Esta Corte 

Superior já reconheceu, em situações análogas, o caráter cooperativo amplo do MLAT, quanto à forma de 

assistência entre os países signatários, sempre com propósito, é óbvio, de promover o controle da 

criminalidade transnacional e, com isso, o progresso da humanidade, comportamento que, cabe acrescentar, 

tem assento constitucional no âmbito do Direito interno - ex vi art. 4º, IX, da CF. Precedentes. 10. Ademais, 

segundo registrado pelo Tribunal a quo, os elementos de informação foram obtidos pelas autoridades 

norte-americanas com estrita obediência à legislação vigente naquele País e, ainda, houve efetiva 

participação do Poder Judiciário brasileiro na formação da prova utilizada como parâmetro da condenação. 

11. Não há se falar em ilegalidade da quebra do sigilo bancário quando 'a medida foi realizada para a 

obtenção de provas em investigação em curso nos Estados Unidos da América, tendo sido implementada 

de acordo com as normas do ordenamento jurídico lá vigente, sendo certo que a documentação referente 

ao resultado da medida invasiva foi posteriormente compartilhada com o Brasil por meio de acordo 

existente entre os países' (HC 231.633/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

25/11/2014, DJe 03/12/2014). 12. Não bastasse, o acórdão recorrido consigna expressamente que o uso 

das informações bancárias pela Justiça brasileira foi precedida de autorização judicial, a qual reportou a 

suspeita de que a conta bancária mantida junto ao Merchants Bank of New York era utilizada para a prática 
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de operações 'dólar-cabo'. [...] 24. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 547.028/RS, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/8/2018, DJe 10/8/2018; grifou-se). 

 AgRg nos EDcl no REsp 1704644/RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 

EVASÃO DE DIVISAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL ENTRE 

BRASIL E ESTADOS UNIDOS. DECRETO N. 3.810/01. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS DE FORNECIMENTO ESPONTÂNEO POR GOVERNO ESTRANGEIRO. SÚMULA N. 7 DO STJ. OFENSA 

AO ARTIGO 157 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 13 DO DECRETO LEI N. 4.657/42. DECISÃO MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte 

Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o 

entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios 

fundamentos. II - O Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, internalizado no ordenamento pátrio pelo 

Decreto n. 3.810/01, objetiva facilitar a execução das tarefas das autoridades responsáveis pelo cumprimento 

da lei de ambos os países, na investigação, inquérito, ação penal e prevenção do crime por meio de 

cooperação e assistência judiciária mútua em matéria penal, não sendo possível extrair da norma invocada 

qualquer proibição à existência de outras formas de cooperação para combater a prática criminosa, como 

ocorreu, com êxito, no caso em análise. III - A reforma do juízo formulado pelo eg. Tribunal Regional de 

origem, no que toca a inexistência de violação ao Decreto n. 3.810/01, demandaria inevitavelmente o 

reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas 

nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF). IV - O 

art. 13 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que a prova dos fatos ocorridos em 

país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar quanto aos meios de produzir-se. Dessa forma, a prova 

licitamente produzida em outro país certamente poderá ser aproveitada nas investigações levadas a efeito 

no Brasil, exceto em se tratando de prova que a lei brasileira desconheça, o que não é o caso, portanto, 

não ocorreu violação ao art. 157 do CPP. Agravo regimental desprovido". (AgRg nos EDcl no REsp 

1704644/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018) 

 

 HC 395.983/DF 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO JUDICIAL INSTAURADO CONTRA 

MAGISTRADO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EM JUÍZO 

ESTADUAL. INDÍCIO DE ENVOLVIMENTO DO MAGISTRADO. SERENDIPIDADE OU ENCONTRO FORTUITO DE 
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PROVAS. REMETIDO O FEITO À AUTORIDADE COMPETENTE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. 

DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA INDEVIDA NA VIDA PESSOAL DO 

INVESTIGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

CORREGEDOR REGIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELA CORTE ESPECIAL DO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO REGIME INTERNO. MUDANÇA NO PROCEDIMENTO. 

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DO SIGILO 

BANCÁRIO E FISCAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INQUÉRITO 

JUDICIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 

[...] 6. A adoção das medidas excepcionais de quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico da agravante 

encontra amparo na presença de indícios da autoria e da prova da materialidade dos crimes imputados, 

além da demonstração de imprescindibilidade das medidas para fins de esclarecimento dos fatos, situação 

que não pode ser considerada violadora de direito líquido e certo capaz de ensejar a concessão da 

segurança (AgRg no RMS 43.701/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/3/2018, 

DJe 27/3/2018). 7. Considerando que o inquérito judicial é procedimento administrativo para apurar infração 

penal praticada por magistrado, é certo que, em relação aos elementos probatórios e as medidas de 

cautelares deferidas no curso da investigação, o exercício do contraditório fica diferido para a fase judicial, 

de acordo com o devido processo legal. 8. Habeas corpus denegado". (HC 395.983/DF, Rel. Ministro NEFI 

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 26/9/2018) 

 APn 856/DF 

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. PROVA PRODUZIDA NO EXTERIOR. 

PARÂMETRO DE VALIDADE. ADMISSIBILIDADE NO PROCESSO. ORDEM PÚBLICA, SOBERANIA NACIONAL E 

BONS COSTUMES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS ILÍCITAS DERIVADAS. FRUTOS DA ÁRVORE 

ENVENENADA. EXCEÇÕES. TEORIA DA MANCHA PURGADA. NEXO DE CAUSALIDADE. ATENUAÇÃO. 

PRERROGATIVA DE FORO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. COMPETÊNCIA. DESMEMBRAMENTO. FORO 

PREVALENTE. ART. 78 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO. DEFESA. AUSÊNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA 

QUALIFICADA. APTIDÃO DA DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSUNÇÃO. MATÉRIA DE PROVA. 

ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO. 1. O propósito da presente fase procedimental é verificar a 

aptidão da denúncia e a possibilidade de absolvição sumária do acusado, a quem é imputada a suposta 

prática dos crimes de corrupção passiva circunstanciada (art. 317, § 1º, do CP), por 17 (dezessete vezes), e 

de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98). 2. A provas obtidas por meio de cooperação internacional 

em matéria penal devem ter como parâmetro de validade a lei do Estado no qual foram produzidas, 

conforme a previsão do art. 13 da LINDB. 3. A prova produzida no estrangeiro de acordo com a legislação 

de referido país pode, contudo, não ser admitida no processo em curso no território nacional se o meio de 
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sua obtenção violar a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes brasileiros, em interpretação 

analógica da previsão do art. 17 da LINDB. [...] 14. Preliminares rejeitadas. Denúncia recebida. (APn 856/DF, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/10/2017, DJe 6/2/2018; grifou-se). 

 AgRg no REsp 1656153/PR 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CURAÇAO. CRIME DE EVASÃO 

DE DIVISAS. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. (I) COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. 

IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. PROVA PRODUZIDA NO 

EXTERIOR. COMPARTILHAMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE USO DAS PROVAS COLHIDAS NO EXTERIOR 

E DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PARÂMETROS DE VALIDADE ATENDIDOS. ARTS. 13 E 17 DA LINDB. 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE PALERMO E CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE MÉRIDA. PRECEDENTES 

DESTA EG. CORTE SUPERIOR. (III) DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] III - 'A 

prova produzida no estrangeiro de acordo com a legislação de referido país pode, contudo, não ser 

admitida no processo em curso no território nacional se o meio de sua obtenção violar a ordem pública, a 

soberania nacional e os bons costumes brasileiros, em interpretação analógica da previsão do art. 17 da 

LINDB. [...] Na presente hipótese, as provas encaminhadas ao MP brasileiro são legítimas, segundo o 

parâmetro de legalidade suíço, e o meio de sua obtenção não ofende a ordem pública, a soberania nacional 

e os bons costumes brasileiros, até porque decorreu de circunstância autônoma interveniente na cadeia 

causal, a qual afastaria a mancha da ilegalidade existente no indício primário. Não há, portanto, razões para 

a declaração de sua inadmissibilidade no presente processo. [...] Preliminares rejeitadas. Denúncia recebida' 

(APn 856/DF, Corte Especial, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 6/2/2018). IV - Nos termos do art. 13 do 

Decreto Lei n. 4.657/42 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a prova dos fatos ocorridos no 

país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se. Dessa feita, 

verifica-se que, na hipótese, o compartilhamento das informações entre as autoridades brasileiras e 

holandesas observaram a legislação pertinente, em especial as Convenções multilaterais de Palermo e de 

Mérida, bem como o art. 13 da LINDB. V - Imperioso assinalar que o sigilo bancário, tido como substrato 

da proteção constitucional da privacidade, não tem caráter absoluto. O ordenamento jurídico brasileiro 

abarca hipóteses de não incidência de sigilo (troca de informações entre instituições financeiras, para fins 

cadastrais; fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de 

fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito; comunicação a autoridades 

competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos que envolvam recursos públicos, entre outros), 

bem como hipóteses de transferência do sigilo dos dados e informações constantes nas contas correntes 
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e aplicações diversas em instituições financeiras a outros entes. Dessa feita, não se verifica a suscitada 

contrariedade ao art. 17 do Decreto-Lei 4.657/42, sobretudo porque não verificado, in casu, qualquer ofensa 

à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes. VI - Entender pela impossibilidade de 

compartilhamento de provas por meio de cooperações jurídicas internacionais significa inviabilizar a 

persecução penal de, além dos crimes de evasão de divisas e de lavagem de capitais, tantos outros delitos 

transnacionais, como o tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de pessoas, a pedofilia por 

meio da rede mundial de computadores, o tráfico internacional de armas, entre outros. Atenta ao fenômeno 

da criminalidade globalizada e transnacional, essa eg. Corte Superior em diversas ocasiões tem afirmado e 

reafirmado a validade de provas produzidas no exterior e compartilhada por meio de cooperação jurídica 

internacional. Precedentes. [...] Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 1656153/PR, Rel. Ministro 

FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2018, DJe 30/5/2018) 

 

Tribunal Superior do Trabalho 

 Súmula nº 244 do TST 

GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item III alterada na sessão do Tribunal Pleno 

realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da 

indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT). 

 

 Ag-RR-1000348-14.2018.5.02.0026 

AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 e 13.467/2017. 

ESTABILIDADE GESTANTE. ARTIGOS 7º, XVIII, DA CF E 10, II, "b", DO ADCT. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. 

PROTEÇÃO AO NASCITURO. RECUSA EM RETORNAR AO EMPREGO. ABUSO DE DIREITO NÃO 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DEVIDA. TESE JURÍDICA PACIFICADA PELO TST EM 

REITERADAS DECISÕES . Nos termos dos artigos 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, foi assegurada estabilidade provisória à empregada 

gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, estabelecendo-se como único 

requisito à configuração do direito que a concepção tenha ocorrido durante o contrato de trabalho. A 

estabilidade conferida à gestante pela Constituição Federal objetiva amparar o nascituro, a partir da 

preservação das condições econômicas mínimas necessárias à tutela de sua saúde e de seu bem-estar, 

configurando norma de ordem pública, da qual a trabalhadora sequer pode dispor. Nesse sentido, a 

jurisprudência desta Corte, reconhece que a recusa de retorno ao emprego não importa em renúncia ao 
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direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b, do ADCT e nem configura abuso de direito. 

Assim, subsiste à Reclamante o direito de requerer a reintegração ou indenização substitutiva, mesmo tendo 

recusado o retorno ao emprego. Nesse contexto, como os argumentos trazidos pela parte não são 

suficientes a alterar tal constatação, resta íntegra a decisão atacada. Ademais, constatado o caráter 

manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do 

CPC, no percentual de 5% sobre o valor dado à causa (R$ 42.193,64 ), o que perfaz o montante de R$ 

2.109,68, a ser revertido em favor da Agravada, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo 

de lei. Agravo não provido, com aplicação de multa." (Ag-RR-1000348-14.2018.5.02.0026, 5ª Turma, Relator 

Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 21/08/2020.)  

 

 Ag-RR-919-16.2017.5.09.0002 

AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. (...) 

ESTABILIDADE. GESTANTE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE 

COM A SÚMULA Nº 244 DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. APLICAÇÃO DE MULTA . Ao condicionar o 

direito à estabilidade provisória à ciência do estado gestacional na data da dispensa, o fez em desarmonia 

com o entendimento preconizado na Súmula nº 244, I, desta Corte, segundo a qual „ O desconhecimento 

do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da 

estabilidade (art. 10, II, ' b' do ADCT) „. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 629053, em 

sede de repercussão geral, decidiu que o fato a ser considerado é a data biológica de existência da gravidez, 

e não sua comunicação ao empregador. Por fim, a diretriz inserta na Orientação Jurisprudencial 399 da 

SBDI-1/TST é de que o ajuizamento de ação trabalhista, após decorrido o período de garantia de emprego, 

não configura abuso do exercício do direito de ação. Assim, mesmo que a empregada tenha ajuizado a 

ação faltando menos de 4 meses para o término da estabilidade, não importa em renúncia ou abuso de 

direito, em face da finalidade dessa garantia, devendo ser mantido o seu direito à indenização 

compensatória decorrente da estabilidade gestante prevista no art. 10, II, „b‟, do ADCT. Precedentes. 

Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, 

do CPC . Agravo não provido, com aplicação de multa." (Ag-RR-919-16.2017.5.09.0002, 5ª Turma, Relator 

Ministro Breno Medeiros, DEJT 08/05/2020.)  

 

 AIRR-466-38.2018.5.17.0010 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO SUMARÍSSIMO. LEI 13.467/2017. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AÇÃO 

TRABALHISTA AJUIZADA APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE GARANTIA NO EMPREGO. ABUSO DO 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. TRANSCENDÊNCIA. O art. 896-A, § 1º, II, da CLT prevê como indicação 

de transcendência política, entre outros, "o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do 

Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal". Como o dispositivo não é taxativo, deve 

ser reconhecida a transcendência política quando há desrespeito à jurisprudência reiterada do Tribunal 

Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que o entendimento ainda não tenha sido 

objeto de súmula. A causa oferece transcendência política, uma vez que o eg. Colegiado a quo , ao entender 

que com o ajuizamento da ação trabalhista após o término do período de estabilidade gestante, a 

reclamante visou obter indenização de todo o período de estabilidade, incorrendo em evidente abuso de 

direito, contrariou a jurisprudência desta c. Corte, consubstanciada na OJ 399 da SBDI-1 do TST. Reconhecida 

a transcendência política, procede-se ao exame do agravo de instrumento. O art. 896, § 1º-A, I, II, III e IV, 

da CLT, aplicável a todos os acórdãos regionais publicados a partir de 22/09/2014, prevê os pressupostos 

intrínsecos ao recurso de revista, os quais devem ser cumpridos „sob pena de não conhecimento‟ do 

recurso. No caso, não foi atendido o art. 896, § 1º-A, III, da CLT. Agravo de instrumento de que se conhece 

e a que se nega provimento." (AIRR-466-38.2018.5.17.0010, 6ª Turma, Relatora Desembargadora Convocada 

Cilene Ferreira Amaro Santos, DEJT 30/08/2019.)  
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