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Atualizações Jurídicas Relevantes  

Volume 17 – Maio/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 modula efeitos de decisão que afastou a incidência de IR e 

CSLL sobre a Selic na devolução de tributos pagos 

indevidamente.  

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão virtual encerrada em 29/4, 

acolheu parcialmente recurso (embargos de declaração) para esclarecer pontos da decisão 

proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1063187, com repercussão geral, e 

modular seus efeitos. Na ocasião, a Corte declarou a inconstitucionalidade da incidência do 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
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(CSLL) sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na devolução de tributos pagos 

indevidamente (repetição de indébito). 

Nos embargos de declaração, a União, entre outros pontos, buscava saber se a tese fixada 

no julgamento abrange os pedidos de restituição, compensação e levantamento de depósitos 

judiciais, quando ausente o ilícito pressuposto no julgado, e os juros de mora pactuados em 

contratos particulares. Pedia, também, a modulação dos efeitos da decisão. 

O colegiado, acompanhando o voto do ministro Dias Toffoli (relator), esclareceu que a 

decisão se aplica apenas nas hipóteses em que há acréscimo de juros moratórios, mediante 

a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio 

de compensação) tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Segundo o ministro, a 

questão acerca da necessidade de existência de juros moratórios e de repetição de indébito 

tributário foi evidenciada no julgamento do RE, inclusive nos demais votos. A definição da 

natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou avençados em contratos entre 

particulares foge do tema discutido. 

A Corte também estabeleceu que a decisão produzirá efeitos a partir da publicação da 

ata de julgamento do mérito, em 30/9/21. Segundo o relator, ela resultou em alteração no 

sistema jurídico, pois, há quase nove anos, vigia entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) em sentido contrário e de observância obrigatória pelas instâncias inferiores. 

Ficam ressalvadas da modulação, as ações ajuizadas antes da data do início do julgamento 

do mérito (17/9/2021), e os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não 

tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 

Toffoli assinalou que, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade, a União não 

pode cobrar a CSLL ou o IRPJ quanto a esses fatos, devendo, portanto, paralisar o "estado 

de inconstitucionalidade”. 

 

De acordo com o ministro Dias Toffoli, os embargos de declaração giravam em torno de 

três pontos: a) alegação de que não poderia a Corte ter conferido interpretação conforme à 

Constituição Federal ao art. 3º da Lei nº 7.713/88, o qual versaria apenas sobre o imposto de 

renda de pessoa física; b) saber se os pedidos de restituição, compensação e de levantamento 

de depósitos judiciais, quando ausente o ilícito pressuposto no julgado, bem como se os juros 



 

7 

 

de mora avençados em contratos entre particulares estão abrangidos pela tese de julgamento; 

c) pedido de modulação dos efeitos da decisão. 

Acreditava, então, ser o caso de se esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas 

nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão 

na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja 

na esfera administrativa, seja na esfera judicial. 

Em relação a modulação dos efeitos da decisão, acreditava que ela produziria efeitos ex 

nunc. Por outro lado, considerou importante ressalvar da modulação dos efeitos da decisão 

certas ações já ajuizadas. Note-se que medida como essa tem sido muito utilizada pela Corte ( 

vide , v . g ., os julgamentos da ADI nº 5.469/DF-ED e do RE nº 574.706/PR-ED). Restava definir 

qual marco temporal razoável e condizente com as particularidades do presente caso deve ser 

adotado a fim de se identificar quais são as ações a serem ressalvadas. 

 

1.2 Superior Tribunal de Justiça 

1.2.1 É impenhorável bem de família oferecido como caução em 

contrato de locação comercial, decide Quarta Turma 

 A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou impenhorável o 

bem de família oferecido como caução em contrato de locação comercial. Para o colegiado, 

o oferecimento de bem familiar em garantia nesse tipo de contrato locatício não implica, em 

regra, renúncia à proteção legal concedida pela Lei 8.009/1990. 

O entendimento foi estabelecido pelo colegiado ao reformar  acórdão do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJSP) que admitiu a penhora de imóvel oferecido como caução em contrato 

de locação comercial, por entender que haveria semelhança entre a caução e o instituto da 

hipoteca – este último previsto pelo artigo 3º, inciso V, da Lei 8.009/1990 como uma das 

hipóteses de exceção à impenhorabilidade. 

De acordo com Marco Buzzi, violaria a isonomia e a previsibilidade das relações jurídicas 

estender à caução as consequências aplicadas à fiança pela Lei 8.009/1990. "É que o ofertante 

do bem em caução não aderiu aos efeitos legais atribuídos ao contrato de fiança. Noutros 
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termos, a própria autonomia da vontade, elemento fundamental das relações contratuais, 

restaria solapada se equiparados os regimes jurídicos em tela", ponderou o ministro. 

No caso dos autos, porém, o relator entendeu não ser possível reconhecer, de imediato, 

a impenhorabilidade alegada no recurso especial, pois os requisitos para que o imóvel seja 

considerado bem de família não foram objeto de análise. Dessa forma, a Quarta Turma 

determinou que o TJSP julgue novamente o agravo de instrumento  interposto na origem 

para verificar as condições previstas pela Lei 8.009/1990. 

 

 

Relator do recurso especial, o ministro Marco Buzzi explicou que a impenhorabilidade 

do bem de família protege direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e 

a moradia, sendo vedado ao Judiciário criar novas hipóteses de limitação dessa proteção. 

"O escopo da Lei 8.009/1990 não é proteger o devedor contra suas dívidas, mas sim a 

entidade familiar no seu conceito mais amplo, razão pela qual as hipóteses permissivas da 

penhora do bem de família, em virtude do seu caráter excepcional, devem receber interpretação 

restritiva", disse. 

Por isso, a jurisprudência do STJ considera que a exceção à impenhorabilidade 

prevista pela Lei 8.009/1990 para a fiança em contrato de locação não deve ser estendida 

ao bem de família oferecido como caução. 

Segundo o relator, essa impossibilidade ocorre porque os institutos da fiança e da caução 

foram disciplinados pelo legislador como diferentes modalidades de garantia da locação, nos 

termos do artigo 37 da Lei 8.245/1991. "Trata-se de mecanismos com regras e dinâmica de 

funcionamento próprias, cuja equiparação em suas consequências implicaria inconsistência 

sistêmica", afirmou. 

Citando doutrina sobre o tema, Buzzi comentou que a caução de imóvel não se confunde 

com a fiança, a qual possui natureza pessoal, tampouco com a hipoteca – que, apesar de 

também ser uma garantia real, é formalizada apenas por meio de escritura pública, ao passo 

que a caução deve ser averbada na matrícula do bem dado em garantia, nos termos do artigo 

38, parágrafo 1º, da Lei de Locações. 
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1.2.2 Efeitos da desconsideração da personalidade jurídica podem 

atingir fundos de investimento 

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível que os efeitos 

da desconsideração da personalidade jurídica atinjam os fundos de investimento. Segundo 

o colegiado, embora esses fundos não tenham personalidade jurídica, eles titularizam direitos e 

obrigações e, além disso, podem ser constituídos ou utilizados de forma fraudulenta pelos 

cotistas – pessoas físicas ou jurídicas –, fatos que justificam a aplicação do instituto. 

Com esse entendimento, o colegiado manteve acórdão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo que, no curso de uma execução, confirmou a rejeição dos embargos de terceiro opostos 

por um Fundo de Investimento em Participações (FIP) contra o bloqueio e a transferência de 

ativos de sua propriedade, após a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa 

holding.  

Em  recurso especial dirigido ao STJ, o fundo de investimento alegou que não foram 

preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em 

vista que os FIPs são constituídos sob a forma de condomínio fechado, sem personalidade 

jurídica, motivo pelo qual não poderiam ser atingidos pela medida. 

O ministro Villas Bôas Cueva, relator, explicou que a Lei 4.728/1965, ao disciplinar o 

mercado de capitais, realmente caracterizou os fundos de investimento como entes constituídos 

sob a forma de condomínio, definição posteriormente seguida pelo Banco Central na Circular 

2.616/1995. 

Atualmente, prosseguiu, está em vigor a Instrução 555/2014 da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), segundo a qual o fundo de investimento pode ser constituído sob a forma 

de condomínio aberto – que permite ao cotista solicitar o resgate de suas cotas – ou fechado 

– no qual as cotas só são resgatadas ao fim do prazo de duração do fundo. 

 

Além de lembrar que os fundos estão sujeitos a regramento específico da CVM, o 

ministro destacou que esse tipo de condomínio, embora seja destituído de personalidade 

jurídica e exerça suas atividades por meio de administrador, é dotado de direitos, deveres 

e obrigações. 
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"Assim, o fato de ser o FIP constituído sob a forma de condomínio e não possuir 

personalidade jurídica não é capaz de impedir, por si só, a aplicação do instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica em caso de comprovado abuso de direito por desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial", afirmou. 

 

 

Citando doutrina a respeito do tema, o ministro Villas Bôas Cueva ressaltou que as 

prerrogativas do artigo 1.314 do Código Civil não são conferidas ao cotista de fundo de 

investimento, tendo em vista que ele não desfruta plenamente de direitos relacionados aos 

ativos que possua no fundo constituído, mas apenas dos direitos ligados à sua fração de 

participação. 

Nesse sentido, o relator reconheceu que o patrimônio gerido pelo FIP pertence, em 

condomínio, a todos os investidores, o que impede a responsabilização do fundo pela dívida de 

um único cotista. 

No caso dos autos, entretanto, Villas Bôas Cueva destacou que essa regra deve ceder à 

constatação de que a própria constituição do fundo de investimento ocorreu de forma 

fraudulenta, como modo de encobrir ilegalidades e ocultar o patrimônio de empresas 

integrantes do mesmo grupo econômico – tomando-se cuidado, contudo, para não atingir as 

cotas daqueles que não possuam nenhuma ligação com a parte executada no processo. 

O relator ressaltou que, no momento da constrição determinada pelo juízo da execução, 

como consequência da desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor, o fundo 

de investimento possuía apenas dois cotistas, ambos integrantes do mesmo conglomerado 

econômico – o que revela que o ato judicial não atingiu o patrimônio de terceiros. 

 

1.2.3 Título de crédito original é necessário para instruir busca e 

apreensão, decide Terceira Turma 

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é necessária a juntada da 

via original do título de crédito – caso o documento tenha sido emitido no formato de 
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cártula – para instruir ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento 

de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 

O entendimento foi firmado pelo colegiado ao julgar controvérsia que envolveu cédula 

de crédito bancário de cerca de R$ 67 mil firmada entre a compradora de um automóvel e uma 

instituição financeira para a aquisição de um carro – ofertado como garantia do cumprimento 

do próprio contrato. 

Em razão do inadimplemento das prestações, a instituição financeira ajuizou ação de 

busca e apreensão, instruída apenas com a cópia do contrato de crédito bancário. No primeiro 

grau, foi determinada a juntada do original da cédula de crédito. O banco não cumpriu a 

determinação dada pelo juízo, razão pela qual o processo foi extinto, sem resolução do mérito. 

O Tribunal de Justiça do Maranhão, porém, reformou a sentença por considerar 

desnecessária a juntada do original do título para instruir a ação de busca e apreensão, sob 

o argumento de não haver exigência legal para tanto. 

A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso da compradora, destacou que a juntada 

da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação 

válida do processo de execução, para assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar 

a hipótese de o título ter circulado – sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos 

títulos. 

A magistrada destacou, porém, que a execução pode, excepcionalmente, ser instruída por 

cópia do título extrajudicial – prescindindo, assim, da apresentação do documento original –, 

principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito, e quando 

comprovado que ele não circulou. 

Para Nancy Andrighi, por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da 

circularidade, mediante endosso, como preceitua o artigo 29, parágrafo 1º, da Lei 

10.931/2004, "a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento 

da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título 

não circulou". 
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No caso julgado, quando a primeira instância solicitou que a instituição financeira 

promovesse a juntada do original do título, o banco permaneceu inerte à determinação judicial, 

não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito 

bancário. 

Ao dar provimento ao recurso especial, a magistrada ressaltou que o entendimento 

firmado pela turma é aplicável às hipóteses de emissão das cédulas de crédito bancário 

(CCB) em data anterior à vigência da Lei 13.986/2020, tendo em vista que tal legislação 

modificou substancialmente a forma de emissão dessas cédulas, passando a admitir que sua 

confecção ocorra na forma cartular ou escritural (eletrônica). 

"A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao 

aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato 

cartular", concluiu a relatora. 

 

1.3 Tribunal Superior do Trabalho 

1.3.1 Gratuidade de justiça pedida no agravo de instrumento não 

pode retroagir ao recurso 

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do 

Trabalho rejeitou o exame do recurso de um cobrador de ônibus de São Paulo que somente 

requereu o benefício da justiça gratuita ao interpor agravo de instrumento. Ele não havia 

formulado o pedido nem na reclamação trabalhista originária nem ao ajuizar a ação rescisória, 

e, diante do não recolhimento das custas processuais, o recurso foi considerado deserto.  

O cobrador ingressou com a ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região (SP) para anular a sentença homologatória de acordo celebrado na reclamação 

trabalhista ajuizada por ele contra a Sambaíba Transportes Urbanos Ltda. Ele argumentava que, 

além de ter sido obrigado a assinar pedido de demissão, depois de trabalhar para a empresa 

por oito anos, teria sido vítima de uma demanda simulada, pois o recebimento das verbas 

rescisórias fora condicionado ao ajuizamento de ação com advogado indicado pela ex-

empregadora.  
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O TRT julgou rejeitou a ação rescisória, por avaliar que não ficara comprovado vício de 

consentimento na transação homologada na ação trabalhista. Na sequência, seu recurso ao TST 

foi barrado pelo TRT em razão do não recolhimento das custas processuais, arbitradas em R$ 

60. 

No agravo de instrumento por meio do qual tentava destrancar o recurso, o cobrador 

ressaltou que tem direito à justiça gratuita, porque sua condição econômica não lhe permite 

assumir as custas do processo, conforme declaração de miserabilidade jurídica juntada ao 

processo.  

 

 

O relator do apelo, ministro Douglas Alencar, explicou que o benefício deve ser deferido 

em qualquer tempo ou grau de jurisdição, como estabelece a Orientação Jurisprudencial 

269 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST, desde que, na fase 

recursal, o requerimento seja formulado dentro do prazo do recurso. No caso, porém, o 

cobrador não fez o pedido na petição inicial nem durante a tramitação da ação ou no recurso 

ordinário, mas apenas no momento em que interpôs o agravo de instrumento, após seu recurso 

ao TST ter tido o seguimento negado.  

“A concessão do benefício requerida apenas nas razões do agravo de instrumento 

não pode retroagir para tornar regular o recurso ordinário antes interposto”, afirmou o 

relator. “Ausente o requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial e no curso da ação 

desconstitutiva, inclusive quando da  interposição do recurso ordinário, deve ser confirmada a 

decisão em que foi negado seguimento”, concluiu. 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 
⮚ Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/1983); 

⮚ Lei 14.197/2021; 

⮚ Artigo 23, inciso IV, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170/1983; 

⮚ Artigo 344 do Código Penal; 

⮚ Artigo 359-T do Código Penal; 

⮚ Artigo 83, I, da Lei 11.101/2005; 

⮚ Artigo 59 do Código Penal; 

⮚ Artigo 98 RJU - Lei 8.112/1990; 

⮚ Súmula 463 do TST. 
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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 1052 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Composição de órgãos de controle ambiental – ADPF 651/DF 

São inconstitucionais as normas que, a pretexto de reestruturarem órgãos ambientais, afastam a participação 

da sociedade civil e dos governadores do desenvolvimento e da formulação de políticas públicas, bem como 

reduzem, por via de consequência, o controle e a vigilância por eles promovidos. 

A Constituição Federal confere ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar e defender o meio 

ambiente (1). A responsabilidade da coletividade só existe se a ela for viabilizada a participação na formulação, 

execução e controle das políticas públicas ambientais, razão pela qual a Constituição também teve o cuidado de 

estabelecer o dever de o Poder Público promover a educação ambiental, em todos os níveis de ensino, e a 

conscientização pública para a necessidade de preservação do meio ambiente (CF, art. 225, § 1º, VI). 

Nesse sentido, as medidas de proteção ambiental devem se orientar para acolher a participação da 

sociedade civil. Nesse contexto, a eliminação da presença de seus representantes na composição de órgãos 

ambientais exclui a coletividade da atuação cívica das políticas adotadas, bem como confere ao Poder Executivo o 

controle exclusivo de suas decisões, neutralizando o caráter plural, crítico e diversificado da formulação, 

desempenho e controle social, que, por definição constitucional, caracteriza condição inerente à atuação desses 

órgãos. 

Com base nesses entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou procedente a ação para (i) declarar a 

inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 10.224/2020, que extinguiu a participação da sociedade civil no 

Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente; e (ii) declarar a inconstitucionalidade do Decreto 

10.239/2020, especificamente no ponto em que excluída a participação de governadores no Conselho Nacional da 

Amazônia Legal; e do inciso CCII do art. 1º do Decreto 10.223/2020, especificamente no ponto em que se extinguiu 

o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. 

(1) CF/1988: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
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gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I – 

preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas; II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético; III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV – exigir, na forma da lei, para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V – 

controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias 

que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI – promover 

a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 

as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais a crueldade. (...)” 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL; IPTU 

Desmembramento de municípios sem consulta plebiscitária e EC 57/2008 – RE 614384/SE (Tema 559 

RG) 

“A EC nº 57/08 não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária e, nesse 

contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por 

município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela 

localizados.” 

A EC 57/2008 não convalidou a criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios realizados 

sem consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. Município resultante de 

desmembramento realizado em desacordo com o art. 18, § 4º, da CF/1988 (1) não detém legitimidade ativa para 

a cobrança de IPTU de imóvel situado em território a ele acrescido. 

Na linha da jurisprudência da Corte (2), ao acrescentar o art. 96 ao ADCT (3), a EC 57/2008 aludiu à inexistência 

de lei complementar federal à qual se refere o texto constitucional, sem dispensar, entretanto, a observância do 

plebiscito da população dos municípios envolvidos. 

Verifica-se, ademais, que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está de acordo com a orientação 

fixada pelo STF no julgamento do RE 1171699 (Tema 400 da repercussão geral).  

Com esses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, ao apreciar o Tema 559 da repercussão geral, negou 

provimento ao recurso extraordinário. 
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(1) CF/1988: “Art. 18: (...) § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 

Municípios, farse-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei 

Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 

populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade 

Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação dada pela EC n. 15/1996)” 

(2) Precedentes: RE 1171699; RE 1171699 ED; ADI 2921. 

(3) ADCT: “Art. 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e 

desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 

2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de 

sua criação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 57, de 2008).”  
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