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Atualizações Jurídicas Relevantes 

Volume 22 – 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 Salário-educação deve seguir número de alunos matriculados, decide STF 

Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que as cotas estaduais 

e municipais cabíveis, a título de salário-educação, sejam integralmente distribuídas, 

observando-se somente a proporcionalidade do número de alunos matriculados de forma 

linear. A decisão se deu, por maioria, no julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 188, ajuizada por nove estados do Nordeste. Para garantir a 

previsibilidade orçamentária aos gestores públicos, a decisão vale a partir de 1º de janeiro de 

2024. 

O salário-educação é uma contribuição social cobrada sobre o total das remunerações pagas 

ou creditadas pelas empresas, a qualquer título, aos segurados empregados, destinando-se à 

manutenção de programas, projetos e ações voltados para o financiamento da educação básica 

pública. 

Prevaleceu, no julgamento, o voto do relator, ministro Edson Fachin, dado em 2018. Para ele, a 

metodologia utilizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que prevê 

como critério de distribuição a proporcionalidade da arrecadação dos estados a título de salário-
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educação, é incompatível com a Constituição Federal, pois não observa, de forma direta, a 

quantidade de matrículas na rede pública. 

O relator lembrou que a Emenda Constitucional (EC) 53/2006, ao acrescentar o parágrafo 6º ao 

artigo 212 da Constituição, não recepcionou a regra usada pelo FNDE. O dispositivo prevê que 

as cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário-educação serão distribuídas 

proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas 

redes públicas de ensino. Já a interpretação do FNDE é baseada nas Leis 9.424/1996 e 

9.766/1998, na redação da Lei 10.832/2003. 

O artigo 212, parágrafo 6º da CF, nos diz: 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-

educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na 

educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.  

Fachin ressaltou que a Constituição não cita a arrecadação local da contribuição. “Nesse 

contexto, desde a vigência do texto constitucional em questão, esse passa a ser o único 

critério de distribuição, desaparecendo o da prévia observância da proporcionalidade ao 

montante arrecadado por cada estado”, argumentou. 

Acompanharam esse entendimento os ministros Marco Aurélio (aposentado), Gilmar Mendes, 

Luís Roberto Barroso e Nunes Marques e as ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber. 

Barroso apontou que a EC 53/06 estabeleceu categoricamente como único critério a distribuição 

proporcional ao número de alunos matriculados, não podendo prevalecer a legislação 

infraconstitucional anterior a ela. Já o ministro Gilmar Mendes assinalou que a distribuição 

adotada pelo FNDE contribui para o agravamento do fosso de desigualdades sociais entre as 

regiões brasileiras. Citou que, em 2021, a distribuição ao Maranhão foi de R$55,94 por matrícula, 

enquanto São Paulo recebeu R$816,05. 

Ficaram vencidos os ministros Luiz Fux (presidente do STF), Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e 

Alexandre de Moraes, que julgavam improcedente a ADPF. 

Foi fixada a seguinte tese: “À luz da Emenda Constitucional 53/2006, é incompatível com a 

ordem constitucional vigente a adoção, para fins de repartição das quotas estaduais e 



 

7 

 

municipais referentes ao salário-educação, do critério legal de unidade federada em que 

realizada a arrecadação desse tributo, devendo-se observar unicamente o parâmetro 

quantitativo de alunos matriculados no sistema de educação básica”. 

O julgamento havia se iniciado em novembro de 2018, com o voto do relator, mas houve pedido 

de vista do ministro Alexandre de Moraes. A ação foi remetida ao Plenário Virtual, onde o 

ministro Gilmar Mendes pediu destaque, fazendo com que ela voltasse ao Plenário físico. 

1.1.2 Ministro André Mendonça define que alíquotas de ICMS dos 

combustíveis devem ser uniformes em todo o país a partir de 1º de julho 

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar para 

suspender a eficácia do convênio ICMS 16/2022 do Conselho Nacional de Política Fazendária 

(Confaz) e decidiu que as alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em 

todo território nacional. O ministro também estipulou uma série de medidas que devem ser 

observadas pelos estados e pela Petrobras.  

Até que uma nova norma seja editada pelo Confaz a respeito do ICMS, conforme os termos da 

liminar, a base de cálculo do imposto para os combustíveis passa ser fixada pela média de 

preços praticados nos últimos 60 (sessenta) meses. A medida se baseia no artigo 7º da Lei 

Complementar (LC) 192/2022, que trata do óleo diesel, para os demais combustíveis, com 

efeitos a partir do dia 1º de julho de 2022. 

A decisão foi tomada no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7164, apresentada 

pela Advocacia-Geral da União (AGU) e que discute a eficácia de cláusulas do Convênio ICMS 

16/2022. 

A AGU sustenta, inicialmente, que a aprovação do convênio poucos dias após a promulgação 

da LC 192/2022, que prevê a cobrança de alíquota única do imposto sobre gasolina, etanol e 

diesel, entre outros combustíveis, “causou perplexidade”, porque as normas dão continuidade a 

um “sistema de tributação disfuncional, federativamente assimétrico e injustamente oneroso 

para o contribuinte”. 

  

Posteriormente, a União aditou o pedido para suspender a eficácia da “íntegra do Convênio nº 

16/2022 do Confaz, ou, ao menos, do seu Anexo I, por arrastamento a inconstitucionalidade das 

cláusulas quarta, quinta e Anexo II, aplicando-se durante este período o que prevê o artigo 7º 

da LC 192/2022”. 
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O artigo 7º da Lei Complementar 192/2022 dispõe que: 

Art. 7º Enquanto não disciplinada a incidência do ICMS nos termos desta Lei 

Complementar, conforme o disposto no art. 6º, a base de cálculo do imposto, para 

fins de substituição tributária em relação às operações com diesel, será, até 31 de 

dezembro de 2022, em cada Estado e no Distrito Federal, a média móvel dos preços 

médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua 

fixação. 

Antes de analisar o pedido, o ministro abriu possibilidade de conciliação e realizou reunião 

com os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, 

Arthur Lira (PP-AL); o ministro da AGU, Bruno Bianco; a vice-procuradora-geral da República, 

Lindôra Araújo; a Secretária Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da 

Economia, Daniella Marques Consentino; e os 27 secretários estaduais e Distrital de Fazenda. 

Após o recebimento das informações dos estados e da Advocacia-Geral da União, verificou-se 

não ser possível a conciliação pretendida. Assim, para evitar situação de insegurança jurídica 

em face dos questionamentos e dos impactos práticos da presente ação, o ministro proferiu a 

decisão.  

Em seus termos, foram acolhidos os pedidos para suspender a eficácia da íntegra do 

Convênio ICMS 16/2022, editado pelo Confaz. Também se fixou orientação a fim de que as 

alíquotas de ICMS-combustível sejam: 

- uniformes em todo o território nacional (arts. 150, V, 152 e 155, §4º, IV, “a”, CRFB/88); 

- seletivas, na maior medida possível, em função da essencialidade do produto e de fins 

extrafiscais, de acordo com o produto (arts. 145, §1º, e 155, §4º, IV, “a”, in fine, CRFB/88); e 

- “ad rem” ou específicas, por unidade de medida adotada (art. 155, §4º, IV, “b”, CRFB/88 c/c art. 

3º, V, “b”, LC 192/2022). 

Ainda, segundo a decisão, se determinou que na definição das alíquotas os estados 

considerem: 

- um intervalo mínimo de 12 meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste dessas 

alíquotas, e de seis meses para os reajustes subsequentes (artigo 6º, §4º, da LC 192/2022); 

- observem o princípio da anterioridade nonagesimal quando implicar aumento de tributo 

(artigo 6º, §4º, in fine, LC 192/2022); 
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- não ampliem o peso proporcional do ICMS na formação do preço final ao consumidor, 

tendo em consideração as estimativas de evolução do preço dos combustíveis (artigo 6º, §5º, 

LC 192/2022); 

- observem o princípio da transparência tributária, de maneira a proporcionar, mediante 

medidas normativas e administrativas, o esclarecimento dos consumidores acerca dos impostos 

que incidam sobre mercadorias e serviços (artigo 150, parágrafo 5º, CRFB/88).  

Ao final, o ministro adotou medidas instrutórias no sentido de fortalecer o dever 

constitucional de transparência na formação dos preços dos combustíveis.  

No curso da instrução processual e da tentativa de conciliação, os secretários estaduais de 

Fazenda e a União trouxeram elementos de discussão acerca dos efetivos impactos que 

eventuais alterações na atual sistemática de incidência do ICMS proporcionaram no preço final 

dos combustíveis percebido pelo consumidor nos postos de revenda. 

Ou seja, segundo a decisão, não só a alíquota tributária sobre os combustíveis gera, em maior 

ou menor medida, impacto sobre o seu preço, mas também a política de preços praticada pela 

Petrobras, especialmente em função dos reajustes nos anos de 2021 e 2022, que têm reflexo 

direto no preço final. 

O ministro afirmou na decisão que a Petrobras, na qualidade de sociedade de economia mista 

da União e integrante da Administração Pública Indireta, deve atentar para Constituição e leis 

que regem sua atividade, em especial a Lei do Petróleo (Lei 9.478/1997) e a Lei das Estatais 

(Lei 13.303/2016), o que inclui os princípios da transparência; a conciliação entre a livre 

iniciativa e a função social da propriedade e da defesa do consumidor; bem como para o 

atendimento aos imperativos da segurança nacional, ao relevante interesse coletivo e sua 

função social. 

A fim de garantir informações adicionais sobre a política de preços praticada nos mercados do 

petróleo e gás natural, em conformidade à Lei federal 9.478/1997, o ministro André Mendonça 

solicitou à Petrobras que encaminhe ao relator os documentos e atos internos em que 

foram discutidas e estabelecidas as balizas para formação dos preços nos últimos 60 meses, 

garantindo-se o devido sigilo às informações, que serão autuadas em apartado. 

O ministro também solicitou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANS) e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que prestem informações 

quanto às medidas adotadas, dentro de suas competências legais, em relação à política de 

preços praticada e a atuação da empresa. 
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Ainda não há previsão para julgamento de mérito em plenário. 

1.2 Supremo Tribunal Judiciário - STJ 

1.2.1 Ação de usucapião não depende de procedimento extrajudicial prévio 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o ajuizamento de ação de 

usucapião independe de pedido prévio na via extrajudicial. O relator do processo foi o 

ministro Villas Bôas Cueva. 

A decisão veio no julgamento de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que, ao manter a sentença, entendeu que configura falta de 

interesse processual a proposição de ação de usucapião sem a demonstração de que tenha 

havido empecilho na via administrativa – posição alinhada ao Enunciado 108 do Centro de 

Estudos e Debates (Cedes-RJ), segundo o qual "a ação de usucapião é cabível somente quando 

houver óbice ao pedido na esfera extrajudicial". 

No STJ, a autora da ação sustentou que o acórdão violou o artigo 216-A da Lei 6.015/1973, o 

qual dispõe que, "sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento 

extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro 

de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do 

interessado, representado por advogado". 

Ao proferir seu voto, o ministro Villas Bôas Cueva destacou que a questão é definir se o artigo 

216-A da Lei 6.015/1973 – com a redação dada pelo artigo 1.071 do Código de Processo Civil 

de 2015, que criou a figura da usucapião extrajudicial – passou a exigir, como pré-requisito 

para a propositura da ação judicial, o esgotamento da via administrativa. 

Ele ressaltou que a Terceira Turma, no REsp 1.824.133, decidiu pela existência de interesse 

jurídico no ajuizamento direto da ação de usucapião, independentemente de prévio pedido 

extrajudicial. Naquele caso, o acórdão impugnado havia baseado sua decisão exatamente no 

Enunciado 108 do Cedes-RJ, mas a Terceira Turma entendeu que, apesar de louvável a intenção 

de desjudicialização de conflitos, não é possível relativizar a regra legal do caput do artigo 

216-A da Lei 6.015/1973, que faz expressa ressalva quanto ao cabimento direto da via 

jurisdicional. 

Vejamos o que nos diz o caput do artigo 216-A da Lei 6.015/1973: 

Art. 216-A.  Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art1071
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art1071
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1910388&num_registro=201800663793&data=20200214&formato=PDF
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extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do 

registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a 

requerimento do interessado, representado por advogado 

"Nota-se que o novel procedimento extrajudicial foi disciplinado 'sem prejuízo da via 

jurisdicional', de modo que a conclusão das instâncias ordinárias – que entenderam necessário 

o esgotamento da via administrativa – está em confronto com a legislação de regência", concluiu 

Villas Bôas Cueva. 

1.2.2 Ex-companheiro ficar no imóvel com os filhos do casal não afasta direito 

do outro à extinção do condomínio 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que o fato de um dos ex-

companheiros residir com os filhos no antigo imóvel do casal, por si só, não é causa 

suficiente para afastar o direito do outro à extinção do condomínio. 

Com esse entendimento, o colegiado reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) 

para permitir que o autor da ação venda o imóvel comum que possuía com a ex-

companheira, adquirido mediante alienação fiduciária. Após a separação, ela ficou responsável 

pelo pagamento das prestações do financiamento e continuou residindo no imóvel com as duas 

filhas comuns. 

O autor ajuizou ação para vender o imóvel e para receber da antiga companheira os aluguéis 

pelo uso exclusivo do bem. O juízo de primeiro grau determinou a alienação, cujo produto 

deveria ser dividido igualmente entre os dois, e condenou a mulher a pagar os aluguéis 

referentes à fração do imóvel pertencente ao ex-companheiro. 

No entanto, o TJPR, em nome do direito constitucional à moradia, afastou a possibilidade de 

alienação dos direitos relativos ao imóvel. 

O relator do caso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o TJPR concluiu pela 

prevalência dos interesses sociais advindos do direito de família, notadamente o direito 

constitucional à moradia, em relação ao direito de extinção do condomínio. Na sua avaliação, 

contudo, o acórdão merece reforma nesse ponto. 

Segundo o ministro, o tribunal estadual entendeu que a ex-companheira teria prejuízos com a 

alienação, uma vez que é titular de apenas 50% dos direitos do imóvel e não conseguiria comprar 

outro do mesmo padrão apenas com os recursos da venda. "Constitui fato notório que, nos 
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processos de separação ou divórcio, há uma natural perda do padrão de vida para todos 

os membros da família, procurando-se apenas estabelecer paliativos para equalizar essas 

perdas", disse. 

O ministro lembrou o entendimento do STJ segundo o qual é direito potestativo do 

condômino promover a extinção do condomínio sobre bem imóvel indivisível, mediante 

alienação judicial. Aliado a isso, ele ressaltou que o Código Civil, em seu artigo 1.320, 

estabelece que é lícito ao condômino, a qualquer tempo, exigir a divisão da coisa comum. 

O relator também verificou nos autos que o bem está na posse da ex-companheira há mais de 

quatro anos e, mesmo sendo anunciado para venda durante todo esse período, por motivos 

não esclarecidos no processo, não foi fechado nenhum negócio. 

Em razão do tempo decorrido, Sanseverino considerou não ser razoável indeferir o pedido de 

alienação judicial, tendo em vista que a utilização exclusiva por parte da mulher impede 

seu ex-companheiro de dispor do imóvel. O entendimento adotado pelo TJPR – avaliou o 

ministro – retirou do autor da ação um dos atributos inerentes ao direito de propriedade, 

privando-o da possibilidade de dispor do bem que lhe pertence. 

Em relação ao aluguel que seria devido pela moradora do imóvel, o relator ressaltou que a 

jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que, enquanto não dividido o imóvel, a 

propriedade do casal sobre o bem remanesce, sob as regras que regem o instituto do 

condomínio, notadamente aquela que estabelece que cada condômino responde aos outros 

pelos frutos que percebeu da coisa, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil. 

O artigo 1.319 do Código Civil dispõe que: 

“Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo 

dano que lhe causou.” 

"Se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização, mediante 

o pagamento de aluguéis, àquele que se encontra privado da fruição da coisa", destacou. 

Na hipótese em análise, contudo, no momento da dissolução da união estável foi combinado 

que a mulher ficaria residindo no imóvel, sem a necessidade de pagar por isso, até a venda 

do bem – o que, segundo o ministro, impede a cobrança de aluguel. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1319
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1319
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1.2.3 Ministro reverte condenação baseada em retrato falado mostrado à 

vítima três meses após o crime 

Por entender descumpridas as regras de reconhecimento pessoal previstas pelo artigo 226 

do Código de Processo Penal, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogerio Schietti 

Cruz absolveu um homem condenado pelo crime de roubo que foi identificado pela vítima 

três meses após o crime, apenas por meio de um retrato falado. No dia posterior ao roubo, 

a vítima foi à delegacia, mas não reconheceu os suspeitos com base nas fotos mostradas pela 

polícia. 

Na decisão, o magistrado reforçou os problemas no reconhecimento de suspeitos por meio 

da técnica show-up – na qual se apresenta apenas uma foto à vítima ou à testemunha e se 

pede que ela diga se essa pessoa é ou não a autora do crime. O magistrado também lembrou 

que, uma vez realizado o reconhecimento, não seria possível repeti-lo em iguais condições, 

o que torna inviável a reiteração do ato como forma de validar a confirmação inicial da 

vítima. 

"É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se está, no caso, a negar a validade integral 

do depoimento da vítima; mas sim, de negar validade à condenação baseada em 

reconhecimento colhido em desacordo com as regras probatórias e não corroborado por 

nenhum outro elemento dos autos", afirmou o relator. 

De acordo com os autos, a vítima foi roubada em via pública. No dia seguinte, ao comparecer 

à delegacia, ela, inicialmente, não reconheceu os criminosos em fotografias que lhe foram 

apresentadas e disse que não tinha condições de fornecer os traços físicos para confecção de 

retratos falados. Três meses depois, foi novamente à delegacia e, então, reconheceu um dos 

suspeitos por meio de retrato falado. Segundo o processo, a vítima não fez o reconhecimento 

presencial do acusado porque ele havia sido preso por outro crime e encaminhado a um 

presídio. 

Na condenação, o juiz apontou que a vítima não teve dúvidas ao reconhecer o suspeito. A 

sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) 
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O ministro Schietti explicou que o artigo 226 do CPP estabelece o seguinte procedimento: a 

pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever o indivíduo que deva 

ser reconhecido; a pessoa a ser reconhecida será colocada, se possível, ao lado de outras que 

tenham semelhanças com ela; se houver algum perigo para aquele que fará o reconhecimento, 

a autoridade deve providenciar que a vítima ou a testemunha não tenha contato direto com o 

suspeito. 

O relator lembrou que, a partir do julgamento, pela Sexta Turma, do HC 598.886, o STJ deu 

nova interpretação ao artigo 226 do CPP para estabelecer que o dispositivo não traz meras 

recomendações, mas sim um procedimento que, caso não seja seguido, invalida o 

reconhecimento. 

O artigo do Código de Processo Penal nos diz: 

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, 

proceder-se-á pela seguinte forma: 

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa 

que deva ser reconhecida; 

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado 

de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de 

fazer o reconhecimento a apontá-la; 

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por 

efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que 

deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; 

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela 

autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas 

testemunhas presenciais. 

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da 

instrução criminal ou em plenário de julgamento. 

Rogerio Schietti destacou que, no HC 712.781, a Sexta Turma avançou em relação à 

compreensão anterior para fixar que, mesmo se for realizado em conformidade com o CPP, 

o reconhecimento pessoal, embora válido, não é suficiente para gerar certeza quanto à 

https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=148227668&registro_numero=202103979528&peticao_numero=&publicacao_data=20220322&formato=PDF
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autoria do delito. "Se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no artigo 226 do 

CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar", reforçou. 

No caso dos autos, o relator apontou que houve absoluta desconformidade com as regras 

do CPP e, além disso, se o suspeito estava preso, nada impedia que ele fosse requisitado 

do presídio para a realização do reconhecimento na delegacia, com observância do 

procedimento legal, em vez de ser mostrado à vítima apenas um retrato falado. 

Segundo o ministro, estudos indicam que a técnica do show-up é contraindicada, por conferir 

maior risco de falso reconhecimento. O maior problema, apontou, está no chamado "efeito 

indutor" pela autoridade policial, pois se estabelece um pré-juízo sobre quem seria o autor do 

delito, que acaba por contaminar e comprometer a memória da vítima. 

"Ademais, não obstante o ato de reconhecimento irregular haja sido repetido em juízo, tal 

circunstância não convalida os vícios pretéritos. Isso porque não há dúvidas de que o 

reconhecimento inicial, que foi realizado em desconformidade com o disposto no artigo 226 do 

CPP, afeta todos os subsequentes, haja vista que, conforme se assentou no julgamento do HC 

712.781, o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente 

irrepetível", concluiu o ministro. 

1.3 Tribunal Superior do Trabalho - TST 

1.3.1 Reclamação trabalhista é admitida para cumprimento de acordo 

extrajudicial 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a proposição de 

reclamação trabalhista para pleitear o cumprimento de acordo coletivo de parcelamento de 

verbas rescisórias firmado entre um operador de máquina e uma indústria de autopeças de 

Guarulhos (SP). Com isso, o colegiado condenou a empresa ao pagamento da multa de 50% 

prevista na cláusula penal por descumprimento do acordo. 

O operador trabalhou por dez anos para a Zito Pereira Indústria e Comércio de Peças e 

Acessórios Ltda. e foi dispensado em janeiro de 2017. A empresa, sob a alegação de estar 

passando por dificuldades, acertou o pagamento das verbas rescisórias, num total de cerca de 

R$12 mil de forma parcelada, mas não pagou nenhuma das parcelas. 
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Diante disso o trabalhador ingressou com a reclamação trabalhista, em que pedia o pagamento 

do valor total, acrescido de multa de 50% por descumprimento do acordo. Segundo ele, o 

documento foi assinado com a participação do sindicato de classe, e a empresa teria 

descumprido o mesmo acordo com outros 50 trabalhadores.  

O juízo da 7ª Vara do Trabalho de Guarulhos condenou a empresa ao pagamento das verbas 

rescisórias, mas negou a aplicação da multa. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional 

do Trabalho da 2ª Região (SP), que entendeu que o acordo não constitui título extrajudicial 

passível de execução, ou seja, mesmo tendo sido ajustado com a assistência do sindicato, não 

poderia ser executado diretamente na Justiça do Trabalho.  

Ao julgar o pedido, o relator, ministro Agra Belmonte, observou que não havia controvérsia 

acerca da existência do débito. Segundo ele, não se trata de uma ação executiva, mas de 

conhecimento, com pedido de execução de acordo extrajudicial por descumprimento de 

obrigações decorrentes da relação de trabalho e, portanto, inserido na competência da 

Justiça do Trabalho.  

O ministro explicou que o termo assinado entre as partes previa que os valores tinham natureza 

de título executivo extrajudicial e autorizava o empregado a executá-lo diretamente no 

todo ou em parte no caso de mora ou inadimplemento por meio de ação para essa 

finalidade ou de ação monitória. “Conclui-se que se o trabalhador pode o mais, que é executar 

diretamente o termo, também pode ao menos, que é ajuizar ação de cobrança, em fase de 

conhecimento, a fim de modificar a natureza jurídica do título executivo para judicial, fazendo 

incidir todas as penalidades acordadas. 

Outro ponto realçado pelo relator é que o processo do trabalho é regido por vários princípios, 

entre eles o da informalidade e o da simplicidade. “Ainda que se considerasse que a 

reclamação trabalhista não fosse o instrumento adequado para a demanda, mas a ação 

monitória ou de execução, o magistrado poderia ter determinado emenda à inicial ou mesmo 

convertido o feito a fim de adequá-lo ao que melhor atende à demanda em litígio”, afirmou. 

“Não poderia, entretanto, ter deixado de aplicar a multa prevista em cláusula penal em termo 

extrajudicial sob o fundamento de que o título não encontra guarida na CLT ou mesmo que o 

tipo de ação não era o adequado”. 

A decisão foi unânime. 
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QUADRO SINÓTICO 

 

 

JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

ADPF 188 
As cotas estaduais e municipais a título de sálario-educação devem estar de 

acordo com o número de alunos matriculados; 

ADI 7164 
Foi definido que as alíquotas de ICMS dos combustíveis devem ser padronizadas 

em todo país a partir de 1º de julho; 

REsp 1.796.394 
Determinado que ação de usucapião independe de procedimento extrajudicial 

prévio; 

REsp 1.852.807 
Ex-companheiro que reside com os filhos não é motivo para afastar direito do 

outro à extinção do condomínio; 

HC 663688 
Condenação baseada em retrato falado mostrado à vítima três meses após o 

crime, fere as normas previstas no CPP; 

RR-1000047-

04.2017.5.02.0317 

Reclamação trabalhista é válida para pleitear cumprimento de acordo coletivo de 

parcelamento de verbas rescisórias.  
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 
⮚ Artigo 212, parágrafo 6º da Constituição Federal; 

⮚ Artigo 7º da Lei Complementar 192/2022; 

⮚ Artigo 216-A, caput da Lei 6.015/1973; 

⮚ Artigo 1.319 do Código Civil; 

⮚ Artigo 226 do Código de Processo Penal; 
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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 - 1058 

DIREITO DO TRABALHO –  DISPENSA EM MASSA E INTERVENÇÃO SINDICAL - RE 999435/SP 

“A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de 

trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou 

celebração de convenção ou acordo coletivo.” 

A dispensa em massa de empregados deve ser precedida da tentativa de diálogo entre a empresa e o 

sindicato dos trabalhadores. À luz dos postulados da proteção da relação de emprego contra a despedida 

arbitrária ou sem justa causa, da representatividade dos sindicatos e da valorização da negociação coletiva, 

as entidades sindicais obreiras devem ser ouvidas antes da demissão coletiva de empregados, o que se 

revela como requisito procedimental indispensável.  

Não se exige que cheguem a um acordo de vontades, à celebração de convenção ou acordo coletivos, 

tampouco que haja autorização prévia do sindicato, assim como a fixação de condições. Impõe-se tão 

somente o dever de negociar, no sentido da abertura do diálogo entre os polos antagônicos, oportunizando 

o alcance de soluções alternativas, menos drásticas e danosas.  

Nesse contexto, se houver impasse absoluto, a vontade do empregador prevalece, de modo que inexiste 

afronta à livre iniciativa ou à razoabilidade e proporcionalidade do procedimento. Com base nesses 

entendimentos, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 638 da repercussão geral, negou provimento ao 

recurso extraordinário.  

RE 999435/SP, relatora Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgamento em 

08.06.2022 
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DIREITO ADMINISTRATIVOS – AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO DE CORTE DE CONTAS 

ESTADUAL E REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL - ADI 6951/CE e ADI 6952/AM 

É constitucional a norma estadual que prevê o pagamento proporcional da remuneração devida a 

conselheiro de Tribunal de Contas para auditor em período de substituição.  

Com efeito, trata-se de compensação financeira, justa e devida, cuja constitucionalidade já foi reconhecida 

pelo Supremo Tribunal Federal. Por constituir exercício temporário das mesmas funções, admite-se o 

pagamento dos mesmos vencimentos e vantagens, por critério de isonomia. Não se trata, portanto, de 

equiparação ou vinculação das remunerações das duas carreiras, prática vedada pela CF/1988.  

Ademais, como o conteúdo das normas impugnadas não é a sistematização da remuneração da carreira de 

auditor dos Tribunais de Contas estaduais, não há ofensa ao art. 37, X, da CF/1988. Inexiste, ainda, qualquer 

afronta ao modelo federal de fiscalização dos Tribunais de Contas, cuja observância pelos estados é 

compulsória, nos termos do art. 75 da CF/1988.  

Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, julgou improcedentes as ações. 

 

ADI 6951/CE, relator Min. Edson Fachin, julgado virtual finalizado em 10.06.2022 

ADI 6952/AM, relator Min. Edson Fachin, julgado virtual finalizado em 10.06.2022 
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