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Atualizações Jurídicas Relevantes  

Volume 21 – Junho/2022 

Neste capítulo, abordar-se-ão as principais atualizações jurídicas e jurisprudenciais, 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. Jurisprudências Recentes 

 

1.1 Supremo Tribunal Federal - STF 

1.1.1 STF afasta interpretação que fragilizava garantia de não 

remoção de procuradores da República. 

Em decisão unânime, o Plenário declarou omissão inconstitucional na edição de regras gerais 

quanto à cobrança do ITCMD pelos estados e pelo Distrito Federal. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu o prazo de 12 meses para que o Congresso 

Nacional edite lei complementar com normas gerais definidoras do Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) nas doações e nas heranças instituídas no 

exterior. O prazo começa a contar a partir da data de publicação da ata de julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 67, ajuizada pelo procurador-geral da 

República, Augusto Aras. 

Por unanimidade, o Plenário declarou que há omissão legislativa na regulamentação do artigo 

155, parágrafo 1º, inciso III, da Constituição Federal, referente às regras para que os estados 

e o Distrito Federal possam instituir a cobrança do imposto quando o doador tiver domicílio ou 
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residência no exterior ou se a pessoa falecida possuir bens, tiver sido residente ou domiciliada 

ou tiver seu inventário processado no exterior. A decisão foi tomada na sessão virtual concluída 

em 3/6, no julgamento da ADO 67. 

 

Vejamos a letra do dispositivo citado: 

Constituição Federal - Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre:  

§ 1º O imposto previsto no inciso I:  

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: 

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; 

O colegiado acompanhou o voto do relator, ministro Dias Toffoli, que lembrou que o STF, no 

recente julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 851108 (Tema 825 da repercussão geral), 

assentou a impossibilidade de os estados e o Distrito Federal instituírem o ITCMD sem a 

edição de lei complementar nacional sobre a matéria. Essa lei, segundo o ministro, tem como 

objetivo evitar potencial conflito federativo. 

Toffoli lembrou, ainda, a existência de propostas legislativas para regulamentar a cobrança do 

ITCMD, mas ponderou que nenhuma delas foi convertida em lei. Portanto, tal como sustentado 

pelo procurador-geral da República, destacou que, passados mais de 33 anos da Constituição 

Federal, ainda não foi editada a lei complementar em questão, o que prejudica os cofres e 

a autonomia dos estados e do Distrito Federal e os impossibilita de exercer sua prerrogativa 

tributária. 

1.1.2 STF decide que norma coletiva que restringe direito 

trabalhista é constitucional 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que acordos ou convenções coletivas de trabalho 

que limitam ou suprimem direitos trabalhistas são válidas, desde que seja assegurado um 
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patamar civilizatório mínimo ao trabalhador. Por maioria de votos, o colegiado deu provimento 

ao Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1121633, com repercussão geral reconhecida. 

No caso concreto, questionava-se decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que havia 

afastado a aplicação de norma coletiva que previa o fornecimento, pela Mineração Serra Grande 

S.A., de Goiás, de transporte para deslocamento dos empregados ao trabalho e a supressão do 

pagamento do tempo de percurso. O fundamento da decisão foi o fato de a mineradora estar 

situada em local de difícil acesso e de o horário do transporte público ser incompatível com a 

jornada de trabalho. 

No recurso, a mineradora sustentava que, ao negar validade à cláusula, o TST teria ultrapassado 

o princípio constitucional da prevalência da negociação coletiva. 

Prevaleceu, no julgamento, o voto do ministro Gilmar Mendes (relator) pela procedência do 

recurso. Ele afirmou que a jurisprudência do STF reconhece a validade de acordo ou 

convenção coletiva de trabalho que disponha sobre a redução de direitos trabalhistas. 

O ministro ponderou, no entanto, que essa supressão ou redução deve, em qualquer caso, 

respeitar os direitos indisponíveis, assegurados constitucionalmente. Em regra, as cláusulas 

não podem ferir um patamar civilizatório mínimo, composto, em linhas gerais, pelas normas 

constitucionais, pelas normas de tratados e convenções internacionais incorporados ao direito 

brasileiro e pelas normas que, mesmo infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas de 

cidadania aos trabalhadores. 

A respeito das horas in itinere, tema do caso concreto, o ministro afirmou que, de acordo 

com a jurisprudência do STF, a questão se vincula diretamente ao salário e à jornada de 

trabalho, temáticas em relação às quais a Constituição autoriza a elaboração de normas 

coletivas de trabalho (inciso XIII e XIV do artigo 7° da Constituição Federal). 

 

Vejamos o artigo da Constituição Federal elencado: 
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Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 

semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 

acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, salvo negociação coletiva; 

 

Ele foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, 

Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli e pela ministra Cármen Lúcia. 

Ficaram vencidos o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber, que votaram pelo 

desprovimento do recurso. Na avaliação de Fachin, considerando-se que a discussão dos autos 

envolve o direito a horas extras (in itinere), previsto no artigo 7°, incisos XIII e XVI, da 

Constituição, é inadmissível que a negociação coletiva se sobreponha à vontade do 

legislador constituinte. 

A tese fixada foi a seguinte: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, 

ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de 

direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens 

compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 

 

1.2 Supremo Tribunal Judiciário - STJ 

 

1.2.1 Terceira Seção revoga nova prisão baseada em fundamentos 

que já haviam sido considerados insuficientes pelo STJ 

Por unanimidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou procedente 

reclamação e revogou prisão preventiva decretada com fundamento em elementos que já 
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haviam sido considerados insuficientes pelo STJ ao analisar decreto prisional anterior no 

âmbito de inquérito contra os mesmos acusados.   

"Reputado ilegal, em julgado desta corte, decreto que prorrogou prisão provisória com 

base em fundamentação tida como abstrata e inidônea, a superveniente decretação de 

prisão preventiva nos autos do mesmo inquérito policial reprisando idêntica motivação, a 

título de periculum libertatis, sem o acréscimo de novos fundamentos concretos, 

consubstancia descumprimento reflexo de ordem emanada deste tribunal superior", 

explicou o relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 

A controvérsia teve origem em habeas corpus anteriormente analisado pelo STJ no qual foi 

considerada ilegal decisão que prorrogou a prisão temporária de um casal investigado por 

suposta participação em homicídio qualificado. Na ocasião, o tribunal considerou genérica a 

alegação de que os investigados poderiam destruir provas ou influenciar testemunhas. 

Para o STJ, o decreto prisional apresentou fundamentação abstrata, limitando-se as 

instâncias ordinárias a apontar a intenção dos investigados em não colaborar com as 

investigações e a indicar receio de que o casal destruísse provas ou influenciasse testemunhas. 

Segundo o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, diante do fato de que as investigações já se 

encontravam adiantadas, com a oitiva de diversas testemunhas, realização de perícias e 

cumprimento de mandados de busca e apreensão, além do fato de que os investigados – ambos 

primários, com residência fixa e emprego lícito – se apresentaram voluntariamente à autoridade 

policial, o STJ revogou a prisão temporária do casal, mediante a aplicação de outras medidas 

cautelares. 

 

Vejamos os requisitos da prisão temporária:  

Lei 7.960/89 - Art. 1° Caberá prisão temporária:   

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 
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II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários 

ao esclarecimento de sua identidade; 

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na 

legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 

a) homicídio doloso; 

b) seqüestro ou cárcere privado; 

c) roubo; 

d) extorsão; 

e) extorsão mediante seqüestro; 

f) estupro; 

g) atentado violento ao pudor;  

h) rapto violento; 

i) epidemia com resultado de morte; 

j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado 

pela morte; 

l) quadrilha ou bando; 

m) genocídio em qualquer de suas formas típicas; 

n) tráfico de drogas; 

o) crimes contra o sistema financeiro; 

p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.   

 

"No novo decreto de prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau voltou a aludir à 

possibilidade de interferência dos reclamantes em depoimentos de testemunhas e 

reafirmou que eles estariam ocultando seus aparelhos celulares em sua residência, mas sem 

apontar fato concreto apto a demonstrar que teriam agido de qualquer forma para interferir 

em depoimento de testemunhas ou para destruir provas ou opor obstáculo ilegítimo às 

investigações", acrescentou o relator. 

O magistrado destacou que, em situações análogas, a Terceira Seção já reconheceu a existência 

de descumprimento reflexo de decisão quando nova decisão de primeiro grau se ampara 

exclusivamente em fundamentos já considerados inidôneos em julgado do STJ que examinará a 

mesma controvérsia, envolvendo as mesmas partes. 
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Ao julgar procedente a reclamação, o ministro determinou a cassação da decisão que decretou 

a prisão preventiva do casal, com o cumprimento das medidas cautelares estabelecidas no 

HC 704.073. 

"O provimento concedido na presente reclamação não impede futura decretação de prisão 

cautelar ancorada na gravidade concreta da conduta dos reclamantes e em fundamentos 

idôneos", finalizou o ministro. 

1.2.2 Sexta Turma mantém ordem de prisão preventiva de 

paraguaio investigado por contrabando de cigarros 

Para garantir a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva, a Sexta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decretação de prisão preventiva contra paraguaio 

investigado no âmbito da Operação Nepsis, que apura esquema de contrabando de cigarros 

no Mato Grosso do Sul. Atualmente, ele está foragido. 

Deflagrada em 2016, a operação também investigou crimes de receptação, falsificação de 

documento público, falsidade ideológica e corrupção, todos supostamente cometidos por 

organização criminosa. 

O homem foi denunciado pelos crimes de participação em organização criminosa, 

contrabando, receptação e instalação de rádio comunicador em veículo. No habeas corpus, 

a defesa pedia a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que não havia 

contemporaneidade entre os fatos imputados na denúncia e o decreto de prisão cautelar. 

De acordo com o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, a decisão que determinou a prisão 

preventiva possui ampla e suficiente fundamentação, demonstrando a necessidade de 

observância da garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos 

delitos.   

O ministro  ressaltou que, segundo a investigação, há indicativos de que o grupo criminoso – 

do qual o paraguaio seria um importante membro – usa armas de grosso calibre,  possui 

https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=139556208&tipo_documento=documento&num_registro=202103515741&data=20211111&formato=PDF
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quantidade variada de membros com funções específicas e utiliza rotas diversificadas para 

escoamento de contrabando, com rede extensa de "garantidores". 

O magistrado lembrou que, quando dos julgamentos dos HC 513.143, HC 618.397 e RHC 

141.506, o STJ já decidiu que a determinação de prisão cautelar contra o paciente contém  

fundamentação suficiente. Ele também observou que não houve modificação quanto à situação 

de foragido em que se encontra o acusado. 

"À míngua de eventual alteração na realidade fático-jurídica, o posicionamento adotado 

nos julgamentos anteriores permanece íntegro, não se justificando a pretendida revogação 

da determinação de prisão, que até o momento nem mesmo foi cumprida", concluiu o 

ministro ao negar o pedido de habeas corpus. 

1.2.3 Terceiro ofensor está sujeito à eficácia transubjetiva das 

obrigações, decide Terceira Turma  

O terceiro ofensor também está sujeito à eficácia transubjetiva das obrigações, tendo em 

vista que seu comportamento não pode interferir indevidamente na relação negocial e, com 

isso, perturbar o normal desempenho da prestação do contrato pelas partes, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos decorrentes de sua conduta. 

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou 

indenização de R$50 mil a um atleta por danos morais. A indenização deve ser paga por 

terceiro ofensor que enviou carta desabonadora à empresa patrocinadora do jogador, 

relatando suposta conduta criminosa do atleta patrocinado, com caráter difamatório e vingativo. 

De acordo com o princípio da eficácia transubjetiva, os efeitos do contrato podem alcançar 

terceiros ou, ainda, serem afetados por pessoas que, a princípio, não integram a relação 

contratual.  

Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, a responsabilidade civil, em face da sua 

relevância e da sua natureza dinâmica, não está restrita a um rol preestabelecido de direitos 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1865475&num_registro=201901569087&data=20190925&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=116480254&tipo_documento=documento&num_registro=202002667842&data=20201014&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=129778616&tipo_documento=documento&num_registro=202100144945&data=20210630&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=129778616&tipo_documento=documento&num_registro=202100144945&data=20210630&formato=PDF
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tutelados, sendo possível a proteção das mais variadas órbitas da dignidade da pessoa 

humana. 

O magistrado destacou que a própria evolução da sociedade e o surgimento de relações 

jurídicas cada vez mais complexas exigiam a expansão da responsabilidade civil. 

"Dessa forma, diante do reconhecimento e da ampliação de novas áreas de proteção à 

pessoa humana, resultantes da nova realidade social e da ascensão de novos interesses, 

surgem também novas hipóteses de violações de direitos, o que impõe sua salvaguarda 

pelo ordenamento jurídico", explicou. 

Para o ministro, o comportamento daquele terceiro que interfere ou induz o inadimplemento 

de um contrato deve ser analisado sob o prisma de uma proteção extracontratual, do 

capitalismo ético, da função social do contrato e da proteção das estruturas de interesse da 

sociedade, tais como a honestidade e a tutela da confiança. 

"A responsabilização de um terceiro, alheio à relação contratual, decorre da sua não 

funcionalização sob a perspectiva social da autonomia contratual, incorporando como razão 

prática a confiança e o desenvolvimento social na conduta daqueles que exercem sua 

liberdade", acrescentou. 

Marco Aurélio Bellizze destacou que os contratos são protegidos por deveres de confiança, 

os quais se estendem a terceiros em razão da cláusula de boa-fé objetiva, pois, da mesma forma 

que um terceiro está protegido de contratos que possam vir a lhe prejudicar, os contratantes 

também estão protegidos da conduta de terceiro que possa gerar danos ao vínculo contratual. 

Em seu voto, o relator destacou que, de acordo com a teoria do terceiro cúmplice, além de 

estar sujeito à eficácia transubjetiva das obrigações, o terceiro também não pode se associar 

a uma das partes para descumprir com a obrigação, pois, nesse caso, ele poderia ser 

considerado um terceiro cúmplice no inadimplemento daquela prestação. 

Para Bellizze, uma das hipóteses em que a conduta condenável do terceiro pode gerar sua 

responsabilização é a chamada "indução interferência ilícita", na qual o terceiro se intromete 
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na relação contratual mediante informações ou conselhos com o intuito de estimular uma das 

partes a não cumprir com seus deveres contratuais. 

O magistrado ressaltou, no entanto, que a simples emissão de opinião não configura ato ilícito, 

"pois a todos é lícito exprimir sua convicção sobre eventuais riscos ou desvios", o que, 

porém, não pode ser exercido de forma maliciosa, exagerada ou proferida em contrariedade 

à boa-fé objetiva. 

No caso julgado, Bellizze constatou que o terceiro ofensor causou lesão a um interesse 

existencial do atleta. O ministro ressaltou que, conforme informação dos autos, o terceiro, ao 

enviar correspondência à patrocinadora do atleta, fez expressa menção a uma denúncia criminal, 

com emissão de juízo de valor sobre as circunstâncias e adjetivando a conduta do esportista 

como mentirosa, fraudulenta e desonesta. 

Para o relator, na hipótese, a conduta do terceiro não pode ser caracterizada como exercício 

de sua liberdade de expressão. Bellizze destacou que, como o vínculo contratual entre atleta 

e patrocinadora não se rompeu após a emissão da carta, a indenização pedida foi decorrente 

apenas dos danos morais causados. 

"Importante relembrar que o artigo 187 do Código Civil reconhece como ilícito, e 

consequentemente gerador do dever de indenizar, o exercício abusivo de um direito, isto 

é, mesmo que se considerasse que a conduta foi um ato de liberdade de expressão, foi 

exercido o direito de forma abusiva, interferindo indevidamente em uma relação jurídica 

da qual não fazia parte", concluiu. 

O artigo do código Civil nos diz: 

Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art187
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1.3 Tribunal Superior do Trabalho - TST 

1.3.1 Covid-19 - sem prova de contaminação no trabalho, auxiliar 

de frigorífico não será indenizado 

 

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um auxiliar de 

produção de frigorífico contra decisão que isentou a Bugio Agropecuária Ltda., de Chapecó 

(SC), da responsabilidade por sua contaminação por covid-19. Conforme a decisão, a atividade 

em frigorífico não se enquadra entre as que apresentam exposição habitual a risco maior 

de contaminação. 

 

Na ação, o auxiliar alegou que contraíra covid-19 em maio de 2020 e requereu indenização 

por danos morais em razão da contaminação, que, segundo ele, teria ocorrido no ambiente 

de trabalho. Argumentou que estava exposto a ambiente insalubre, porque a dinâmica de 

trabalho no frigorífico não havia sofrido ajustes para adequar a produção às medidas de 

contenção do vírus.  

 

O juízo da 2ª Vara do Trabalho de Chapecó julgou que a infecção caracteriza acidente de 

trabalho e condenou a Bugio ao pagamento de indenização de R$3,9 mil. Conforme a sentença, 

a atividade tinha risco de contágio acentuado, o que permitiria a responsabilização da 

empregadora pela reparação do dano, independentemente de culpa, conforme o artigo 927 

do Código Civil. 

 

O artigo do Código Civil nos diz: 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 

do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
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Ao examinar recurso ordinário do frigorífico, contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª 

Região (SC) afastou o nexo de causalidade entre o trabalho e a infecção e isentou a empresa 

do pagamento de indenização. A decisão levou em conta que não fora produzida prova 

pericial capaz de confirmar que a exposição ou o contato direto com a causa da doença 

seria decorrente da natureza do trabalho. 

 

A relatora do recurso de revista do trabalhador, ministra Maria Cristina Peduzzi, explicou que o 

que está em questão não é a culpa do empregador pela contaminação do trabalhador, mas 

a verificação do nexo causal entre a atividade desempenhada e o adoecimento. Este se dá 

em duas hipóteses: previsão expressa em lei ou atividade que, por natureza, apresenta exposição 

habitual maior ao risco.  

Em relação à primeira, a ministra assinalou que a Lei 14.128/2021 pressupõe o nexo causal 

apenas para profissionais da área de saúde que atuam de forma direta no atendimento de 

pacientes com covid-19 e inclui serviços administrativos, de copa, de lavanderia, de limpeza, de 

segurança e de condução de ambulâncias, entre outros, além de necrotérios e cemitérios. Não 

há menção, portanto, a empregados de frigoríficos. 

Quanto à hipótese de exposição ao risco, é necessário identificar e comprovar que o tipo de 

serviço realizado expõe o trabalhador a um perigo acentuado de contaminação. 

Nesse ponto, a ministra ressaltou que é possível que haja causas concorrentes que venham a 

eximir ou minimizar a responsabilidade do empregador. “A transmissão comunitária da doença 

funciona, em parte, como risco concorrente e até excludente da causalidade”, ressaltou.  

Segundo ela, é difícil aferir, de forma exata, as circunstâncias da infecção e, assim, 

determinar a responsabilidade de forma justa. No caso específico da covid-19, com o agente 

infeccioso disseminado no país e no mundo, não há como determinar o local e o momento 

exatos em que cada indivíduo entra em contato com o vírus e adquire a doença, exceto em 

casos bastante específicos. 

Com esses fundamentos, a relatora concluiu que, mesmo com base na teoria da 

responsabilidade objetiva, inclusive com suas exceções, o ofício do auxiliar de produção em 
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frigorífico não se enquadra na hipótese de caso especificado em lei nem se configura como 

atividade cuja natureza exponha as pessoas a risco maior de contaminação. Nesse sentido, ela 

destacou o registro do TRT de que não fora produzida prova pericial para confirmar a 

situação de causalidade e de que as provas documentais e testemunhais não eram robustas o 

suficiente para comprovar o risco especial. 

1.4 Tribunal Superior Eleitoral - TSE  

1.4.1 Solidariedade deve aplicar mais de R$36 mil na promoção das 

mulheres na política. 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, que o partido Solidariedade destine mais de 

R$36 mil em recursos do Fundo Partidário, recebidos em 2016, para programas que 

promovam e divulguem a participação feminina na política. A obrigação deverá ser cumprida 

pela legenda nas próximas eleições. 

O Plenário tomou a decisão, por unanimidade de votos, ao julgar recurso do Ministério Público 

Eleitoral (MPE) referente à prestação de contas do diretório do partido no Paraná referente ao 

exercício financeiro daquele ano. A Corte entendeu que o Solidariedade não aplicou o 

percentual mínimo de 5% de verbas do Fundo Partidário em ações afirmativas em favor das 

mulheres em 2016. 

No recurso ao TSE, o Ministério Público Eleitoral afirmou que o descumprimento reiterado pela 

legenda do artigo 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), que trata da 

questão, deveria resultar na desaprovação das contas do diretório estadual. 

 

O artigo mencionado dispõe que: 

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados: 

V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação 

política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da 

agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária 
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da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional 

de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total 

Neste ponto, o Plenário do TSE, também por unanimidade, manteve a aprovação das contas 

com ressalvas do diretório regional da agremiação, confirmando o julgamento do Tribunal 

Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). 

Na sessão de hoje, o relator do recurso, ministro Benedito Gonçalves, salientou que as 

informações do processo revelam que o partido efetivamente não aplicou o mínimo legal 

previsto em programas para promover a participação feminina na política em 2016. 

Diante dessa constatação, o relator determinou a aplicação de R$36 mil pelo Solidariedade 

na valorização de candidaturas femininas nas próximas eleições. 

QUADRO SINÓTICO 

 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

ADO 67 
Fixado prazo de 12 meses para o Congresso Nacional regularizar cobrança de 

impostos sobre doação e herança no exterior; 

ARE 1121633 
Norma coletiva que restringe direito do trabalho, desde que assegurada os 

direitos trabalhistas previstos na constituição, é constitucional; 

Rcl 42.857 
Revogada prisão temporária, devida falta de sustentação em fundamentos que o 

STF já havia considerado insuficiente; 

HC 682545 
Mantida decisão de prisão preventiva a investigado por contrabandista por estar 

relacionado a organização perigosa; 

SEGREDO DE 

JUSTIÇA 

Terceiro ofensor está sujeito à eficácia subjetiva das obrigações. 

RR-491-

34.2020.5.12.0038 

Sem nexo causal de contaminação no trabalho, o empregador não terá direito a 

indenização em razão de exposição ao COVID-19. 

REspe 0000181-55 
Partido político deve destinar R$36 mil em recursos do Fundo Partidário em 

promoções e divulgação das mulheres na política.  
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 
⮚ Artigo 155, parágrafo 1º, inciso III, da Constituição Federal; 

⮚ Artigo 7º, inciso XIII e XIV da Constituição Federal; 

⮚ Artigo 1° da Lei 7.960/89 ; 

⮚ Artigo 187 do Código Civil; 

⮚ Artigo 927 do Código Civil; 

⮚ Artigo 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995  
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BOLETIM DE INFORMATIVOS 

 

Fique por dentro das principais decisões publicadas em Informativos do STF/STJ que 

podem cair na sua prova! 

 

Supremo Tribunal Federal  

⮚ INFORMATIVO - 1056 

DIREITO CONSTITUCIONAL – MILITARES ESTADUAIS GREVISTAS E ANISTIA DAS 

INFRAÇÕES DISCIPLINARES - ADI 4869/DF 

É formalmente inconstitucional norma federal que concede anistia a policiais e bombeiros militares 

estaduais por infrações disciplinares decorrentes da participação em movimentos reivindicatórios por 

melhorias de vencimentos e de condições de trabalho. 

A anistia de competência da União há de recair sobre crimes. Em matéria de infrações disciplinares, cabe aos 

entes estaduais concedê-la a seus respectivos servidores, em face da autonomia que caracteriza a Federação 

brasileira.  

Quanto aos bombeiros e policiais militares, a competência estadual é realçada nos arts. 42 e 144, § 6º, da 

CF/1988 (2). Ademais, embora ocorridas situações similares em mais de um estado, a irresignação dos grevistas 

permaneceu direcionada às condições específicas de cada corporação, de modo que, não afastado o interesse 

regional, compete ao chefe do Poder Executivo correspondente, por imposição do princípio da simetria, a 

iniciativa de lei para tratar do tema. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação e, na parte 

conhecida, a julgou procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e as infrações disciplinares 

conexas”, constante na lei impugnada. 

Por maioria, a Corte atribuiu à decisão eficácia ex nunc a contar da data de publicação da ata de julgamento. 

ADI 4869, relatora Min. Cármen Lúcia, julgado virtual finalizado em 27.05.2022 
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DIREITO CONSTITUCIONAL -  CNJ E TRANFERÊNCIA DO SIGILO DE DADOS 

FISCAIS E BANCÁRIOS - ADI 4709/DF 

É constitucional a requisição, sem prévia autorização judicial, de dados bancários e fiscais considerados 

imprescindíveis pelo Corregedor Nacional de Justiça para apurar infração de determinado sujeito, 

desde que em processo regularmente instaurado mediante decisão fundamentada e baseada em 

indícios concretos da prática do ato. 

Embora constitucionalmente protegido, o sigilo de dados bancários e fiscais pode ser objeto de conformação 

legislativa devidamente justificada e ceder à consecução de fins públicos, com previsão de hipóteses de 

transferência no interior da Administração Pública. 

Nesse contexto, a previsão regimental do CNJ encontra amparo na lógica da probidade patrimonial dos 

agentes públicos e a legitimidade da requisição por decisão singular do Corregedor, e não do Plenário, 

encontra justificativa na função constitucional por ele exercida, de fiscalização da integridade funcional do 

Poder Judiciário, em especial a idoneidade da magistratura nacional, que, por exercer a jurisdição — poder 

indispensável ao Estado democrático de direito —, lhe é exigida estrita observância dos princípios da 

Administração Pública e dos deveres funcionais respectivos. Contudo, é preciso assegurar a existência de 

garantias ao contribuinte, de modo que não há espaço para devassa ou varredura, buscas generalizadas e 

indiscriminadas na vida das pessoas, com o propósito de encontrar alguma irregularidade.  

Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, conheceu em parte da ação e, na parte 

conhecida, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição ao 

dispositivo impugnado. 

ADI 4709, relatora Min. Rosa Weber, julgado virtual finalizado em 27.05.2022 
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