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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES 

Volume 5 – Março/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 Supremo Tribunal Federal – STF 

1.1.1 Piso nacional dos professores da educação básica 

Ao julgar improcedente, por unanimidade, a ADI 4848, sob relatoria do ministro Luís Roberto 

Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é ”constitucional a norma federal 

que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.  

Nesse diapasão, é mantido o reajuste do referido piso, cujos critérios de cálculo estão 

discriminados na Lei nº 11.738/08, rechaçando-se os argumentos dos requerentes no sentido 

de que a correção não poderia se dar por intermédio de portarias do MEC, tampouco que 

houvera ofensas a princípios orçamentários constitucionais. 

 

Art. 5º, Lei nº 11.738/08. O piso salarial profissional nacional do magistério público 

da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano 

de 2009. 
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Parágrafo único.  A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada 

utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por 

aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido 

nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 

 

Suscitando precedentes da Corte1, o relator esclareceu que o Supremo já havia consolidado 

o entendimento acerca da obrigatoriedade do respeito ao piso nacional dos professores pelos 

entes federativos. 

Arrematou o ministro afastando a suposta violação aos princípios da separação dos Poderes 

e da legalidade, posto que os critérios de reajustes estão elencados na lei federal mencionada 

outrora. Assim como, não há que se falar em prejuízo orçamentário, já que o ordenamento 

prevê mecanismos para assegurar o repasse de recursos adicionais para a implementação do 

piso. 

1.1.2 Justiça estadual e causas previdenciárias 

Por maioria de votos, o Plenário do STF fixou tese afirmando que a “competência prevista 

no §3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de 

Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado”. 

O entendimento foi firmado no bojo do RE 860508, com repercussão geral reconhecida 

(Tema 820), sob relatoria do ministro Marco Aurélio, balizando o julgamento de mais de 180 

processos com a mesma controvérsia. 

 

Art. 109, CF. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

                                    
1 ADI 4167. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA. Julgamento: 27/04/2011. 

Publicação: 24/08/2011. 
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I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho; (...) 

§3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e 

julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for 

sede de vara federal.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 

2019) (...) 

 

O Tribunal Regional Federal de origem havia decidido que, diante da ausência de vara da 

Justiça Federal na cidade do segurado pleiteante, este poderia optar entre a Justiça estadual e 

a Federal sede da comarca a que pertence. 

O recorrente, por sua vez, suscitou violação à regra constitucional que confere competência 

à Justiça estadual para julgar causas previdenciárias apenas quando a comarca não for sede de 

vara federal. Ademais, ponderou que caberia ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do 

conflito entre a Justiça estadual e a Federal, não ao TRF. 

 

Art. 105, CF. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: (...) 

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no 

art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes 

vinculados a tribunais diversos; (...) 

 

Tendo em vista que o “juízo da Justiça comum, ao atuar em causas previdenciárias, tem 

decisão submetida não a tribunal de justiça, mas a tribunal federal”, o relator esclareceu o acerto 
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do TRF em julgar o conflito, posto que cabe ao STJ o julgamento nas hipóteses em que os juízes 

tenham seus atos submetidos, em sede recursal, a diferentes tribunais. 

No entanto, quanto à competência da Justiça estadual, Marco Aurélio afirmou que o artigo 

109, §3º, da CF, deve ser interpretado de forma estrita. Logo, como na lide em apreço há vara 

federal na sede da comarca, não se afigura viável admitir a competência da Justiça estadual. 

Restou vencido o ministro Alexandre de Moraes, para quem a possibilidade de delegação 

da competência ao juízo estadual em tais circunstância independe da existência de juízo federal 

na sede da comarca, decorrendo da inexistência de juízo federal no município do segurado. 

1.2 Superior Tribunal de Justiça - STJ 

1.2.1 Divergência em embargos de declaração e julgamento 

ampliado 

Assim como já havia entendido a Terceira Turma2, a Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, de forma unânime, no julgamento do REsp 1910317, decidiu que a divergência em 

embargos de declaração exige a aplicação da técnica de julgamento ampliado nas hipóteses 

em que a divergência for apta a alterar o resultado unânime de apelação. 

 

Art. 942, CPC. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá 

prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, 

que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em 

número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, 

                                    
2 REsp 1786158/PR. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020; REsp 1833497/TO. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ 

Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020. 
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assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas 

razões perante os novos julgadores. 

§1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, 

colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão 

colegiado. 

§2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do 

prosseguimento do julgamento. 

§3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao 

julgamento não unânime proferido em: 

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse 

caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no 

regimento interno; 

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar 

parcialmente o mérito. 

§4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: 

I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas 

repetitivas; 

II - da remessa necessária; 

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. 

 

Segundo o relator, ministro Antonio Carlos Ferreira, apesar “de o artigo 942 do CPC/2015 

não mencionar a possibilidade de a divergência ocorrer apenas em sede de embargos de 

declaração, deve ser considerado seu efeito integrativo, de modo que há a complementação e 

a incorporação dos fundamentos e do resultado no acórdão embargado”. 

Concluiu o ministro afirmando que, tendo em vista que os aclaratórios tornaram a decisão 

não unânime, adotaria o entendimento majoritário da 3ª Turma, ”segundo o qual deve ser 

aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração, toda vez que o voto 

divergente possua capacidade de alterar o resultado unânime do acórdão de apelação". 
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1.2.2 Maioridade atual da vítima e aplicação de multa por 

descumprimento de dever dos pais 

Ao julgar processo que tramita em segredo de justiça, a Quarta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça decidiu que o advento da maioridade, por si só, não tem o condão de afastar a 

multa prevista no ECA. 

Por unanimidade, o colegiado entendeu que admitir tal possibilidade representaria 

esvaziamento do instituto e enfraqueceria a proteção legal dispensada pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

 

Art. 249, ECA. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder 

familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade 

judiciária ou Conselho Tutelar: (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)  

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso 

de reincidência. 

 

O recorrente argumentou que a penalidade prevista no Estatuto visa, além de proteger o 

infante, punir quem descumpre seus deveres de guarda, independentemente da idade atual da 

vítima. 

No mesmo sentido, a relatora do recurso especial, ministra Isabel Gallotti, ponderou que 

“precedentes desta corte superior reconhecem não somente o caráter punitivo da referida multa, 

mas também os igualmente importantes aspectos pedagógicos e preventivos, a fim de se evitar 

a perpetração de condutas de tal natureza”. 

Afirmou, ainda, que o "tribunal de origem afastou a aplicação da penalidade prevista no 

artigo 249 do ECA unicamente em decorrência do advento da maioridade civil da apontada 
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vítima, sem se pronunciar sobre a existência e autoria do fato apenável, justamente porque o 

recorrente havia aberto mão da discussão". 

Logo, o mero advento da maioridade da vítima não justifica a exclusão da multa, não 

possuindo a maioridade civil a propriedade de retroagir para ilidir os efeitos da aplicação do 

Diploma Menorista à época da ocorrência dos fatos. 
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QUADRO SINÓTICO 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

ADI 4848 
É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso 

nacional do magistério da educação básica. 

RE 860508 

A competência prevista no §3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça 

comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do 

segurado. 

REsp 1910317 

A divergência em embargos de declaração exige a aplicação da técnica de 

julgamento ampliado nas hipóteses em que a divergência for apta a alterar o 

resultado unânime de apelação. 

REsp em segredo de justiça 
O advento da maioridade, por si só, não tem o condão de afastar a multa 

prevista no ECA. 
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JURISPRUDÊNCIA 

 

Supremo Tribunal Federal 

 ADI 4848 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta e fixou a seguinte tese de julgamento: “É 

constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação 

básica”, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 19.2.2021 a 26.2.2021. 

 ADI 4167 

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS 

FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A 

ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 

11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de 

inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos 

professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral 

federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração 

global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da 

educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização 

profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral 

federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação 

às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada 

em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. 

 RE 860508 
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Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 820 da repercussão geral, deu provimento ao recurso 

extraordinário para, reformado o acórdão, declarar competente, para julgar ação movida por segurado, o Juizado 

Especial Federal de Botucatu, da 31ª Subseção da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, nos termos do voto do 

Relator, vencido parcialmente o Ministro Alexandre de Moraes. Foi fixada a seguinte tese: “A competência prevista 

no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca 

do domicílio do segurado”. Plenário, Sessão Virtual de 26.2.2021 a 5.3.2021. 

 

Superior Tribunal de Justiça 

 REsp 1910317 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

VOTO DIVERGENTE. APTIDÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO UNÂNIME. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 942 DO 

CPC/2015. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos 

de declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão de 

apelação. 2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada 

continuidade ao julgamento não unânime dos embargos de declaração, aplicando-se a técnica prevista do art. 942 

do CPC/2015. 

 REsp 1786158 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TÉCNICA DE JULGAMENTO 

AMPLIADO. APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. 

VOTO VENCIDO QUE ALTERA O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a técnica de julgamento 

ampliado prevista no art. 942 do CPC/2015 aplica-se quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de 

apelação são julgados por maioria, possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação. 

2. A técnica de julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na 

apelação, tão somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial. 3. O 

procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação 

quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, 

independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito 

modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso. 4. Recurso especial provido. 



 

14 

 

 REsp 1833497 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO 

CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TÉCNICA DE JULGAMENTO 

AMPLIADO. APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. 

VOTO VENCIDO QUE ALTERA O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se a decidir sobre: i) 

a nulidade do julgamento da apelação por ausência de intimação prévia do Ministério Público; ii) a ocorrência de 

negativa de prestação jurisdicional; e iii) a necessidade de ampliação do quórum do órgão julgador (art. 942 do 

CPC/2015) quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação são julgados por maioria, 

possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação. [...] 4. A técnica de julgamento 

ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão somente o 

julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial. 5. O procedimento do art. 942 

do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido 

nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do 

desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão 

do efeito integrativo deste recurso. 6. Recurso especial parcialmente provido.   
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