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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 Supremo estende licença-maternidade de 180 dias a servidores 

federais que sejam pais solo.  

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão desta quinta-feira (12), que é 

inconstitucional não estender o benefício da licença-maternidade de 180 dias a servidores 

públicos federais que sejam pais solo. Por unanimidade, o colegiado considerou que, em 

respeito ao princípio de isonomia de direitos entre o homem e a mulher e da proteção 

integral à criança, o benefício deve ser estendido ao pai de famílias monoparentais, ou seja, 

em que não há a presença da mãe. 

A controvérsia é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1348854, (Tema 1.182 da 

repercussão geral), em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recorre de decisão do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que confirmou a concessão da licença-
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maternidade, por 180 dias, a um perito médico do próprio INSS, pai de crianças gêmeas geradas 

nos Estados Unidos, por meio de fertilização in vitro e barriga de aluguel. 

Segundo o relator, ministro Alexandre de Moraes, é inconstitucional qualquer previsão 

do regime de previdência do servidor público que não estenda ao pai monoparental os 

mesmos direitos de licença maternidade garantidos à mulher. 

Em voto proferido na sessão de quarta-feira (11), ele observou que, por diversas vezes, o 

STF assegurou direitos a mulheres gestantes visando ao seu bem-estar e à proteção integral da 

criança, que é tratada como prioridade pela Constituição Federal. 

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: 

“À luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança 

com absoluta prioridade, e o princípio da maternidade responsável, a licença maternidade, 

prevista no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal de 1988 e regulamentada pelo 

artigo 207 da Lei 8.112/1990, estende-se ao pai, genitor monoparental”. 

 

Você sabe o que é família monoparental? As famílias monoparentais podem ser aquelas 

constituídas por pais viúvos, pais solteiros que criam seus próprios filhos ou filhos adotados, 

mulheres que utilizam de técnicas de inseminação artificial e por fim, pais separados ou 

divorciados. Assim, a Constituição Federal veio reconhecer as famílias monoparentais no Art. 

226,§ 4°- Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes. 

 

1.2 Superior Tribunal de Justiça 

 



 

7 

 

1.2.1 Pedido de restituição de pagamento indevido em serviço de TV 

por assinatura prescreve em dez. 

 

 A ação para pedir devolução de valores cobrados indevidamente em serviços de TV por 

assinatura, não previstos no contrato, sujeita-se à norma geral da prescrição em dez anos, 

conforme o artigo 205 do Código Civil de 2002. 

Com base nesse entendimento, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), que estabeleceu o 

prazo de três anos para o pedido de devolução de taxas de serviços cobradas de forma indevida 

por empresa de TV por assinatura. 

Segundo os autos, uma usuária, que sempre manteve em dia o pagamento do serviço, 

passou a receber e-mails e ligações da empresa com a cobrança de supostas faturas em atraso. 

Ela descobriu depois que as cobranças se referiam a duas assinaturas extras que nunca 

contratou, mas estavam cadastradas em seu nome, em outro Estado. 

Devido a essa situação, a consumidora teve bloqueados os canais de TV e também o 

acesso ao cadastro no site da empresa. Na ação ajuizada contra a operadora, entre outros 

pedidos, ela cobrou a restituição de valores pagos por serviços que não contratou: locação de 

equipamento opcional (ponto extra) e taxa de licenciamento de software e segurança de acesso. 

No recurso especial apresentado ao STJ, a usuária pediu a reforma do acórdão do TJRS, 

sustentando que o prazo prescricional da ação deveria ser de dez anos – o mesmo que a 

jurisprudência da corte reconhece para o pedido de devolução de tarifas telefônicas cobradas 

indevidamente. 

O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que a Corte Especial do STJ consolidou 

o entendimento de que a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de 

relação contratual e eventual repetição do indébito não se enquadra na hipótese 

da prescrição trienal prevista pelo artigo 206, parágrafo 3º, IV, do Código Civil, porque há  

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art205
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art206%C2%A73
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causa jurídica (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança) e 

porque a ação de repetição de indébito é específica (EAREsp 750.497). 

Segundo o magistrado, a ação de enriquecimento sem causa ou ação in rem verso, na 

qual incide a prescrição de três anos, tem natureza subsidiária e possui como requisitos: o 

enriquecimento de alguém; o empobrecimento correspondente de outrem; a relação de 

causalidade entre ambos; a ausência de causa jurídica e a inexistência de ação específica (EREsp 

1.523.744). 

 

Embora o artigo 206, parágrafo 3º, V, do Código Civil determine que “prescreve em três anos a 

pretensão de reparação civil”, sem fazer distinção entre responsabilidade extracontratual e 

contratual, a 2ª Seção do STJ havia, no ano de 2018, fixado o entendimento de que o prazo 

aplicável à responsabilidade contratual deveria ser o de 10 anos, constante do artigo 205 do 

Código Civil. 

 

Na hipótese analisada, porém – destacou o relator –, há uma demanda específica de 

repetição de indébito, cuja causa jurídica decorre de contrato de prestação de serviço de 

TV por assinatura via satélite, em que se debate a legitimidade da cobrança de valores 

referentes a pontos extras e taxas não previamente acordados entre as partes. 

No entender do ministro, "não sendo hipótese de ação subsidiária de enriquecimento 

sem causa, deve ser aplicada a norma geral do lapso decenal (artigo 205 do CC/2002), e não a 

do prazo especial de três anos (artigo 206, parágrafo 3º, IV, do CC/2002)". 

Ao dar provimento ao recurso da consumidora, o ministro Antônio Carlos Ferreira 

observou que a decisão do TJRS de manter o prazo de prescrição trienal para o pedido de 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1599408&num_registro=201501812796&data=20190611&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1604335&num_registro=201500703520&data=20190313&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1604335&num_registro=201500703520&data=20190313&formato=PDF
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restituição dos valores pagos indevidamente negou vigência ao disposto no artigo 205 do 

CC/2002. 

 

1.2.2 Impenhorabilidade de bem de família tem de ser alegada antes 

da assinatura da carta de arrematação. 

   

Ao negar provimento ao recurso especial interposto por uma devedora, a Quarta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou que é incabível a alegação de 

impenhorabilidade de bem de família após a realização do leilão judicial do imóvel penhorado 

e o término da execução, caracterizado pela assinatura do auto de arrematação. 

O colegiado considerou que, a partir dessa assinatura, surgem os efeitos do ato de 

expropriação em relação ao devedor e ao arrematante, independentemente do registro no 

cartório de imóveis, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos 

perante terceiros. 

No caso dos autos – uma execução de título extrajudicial –, a devedora invocou a proteção 

ao bem de família, com base na Lei 8.009/1990, cerca de dois meses depois da arrematação 

de parte de um imóvel de sua propriedade. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) negou o 

pedido, sob o fundamento de que tal alegação deveria ter sido feita antes da arrematação. 

Ao STJ, a devedora argumentou que, como a carta de arrematação não havia sido 

registrada na matrícula do imóvel, a execução não teria terminado, de acordo com o artigo 694 

do Código de Processo Civil de 1973. Ela também apontou precedentes da corte que teriam 

admitido a análise da impenhorabilidade do bem de família após a arrematação. 

Segundo a ministra Isabel Gallotti, relatora do recurso na Quarta Turma, após a conclusão 

do leilão, independentemente do registro da carta de arrematação no cartório, o devedor 

já não pode desconhecer sua condição de desapropriado do imóvel que antes lhe pertencia. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8009.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869impressao.htm#art694
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869impressao.htm#art694
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A magistrada explicou que, lavrado e assinado o auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, suficiente para a transferência da propriedade do bem, nos 

termos do artigo 694 do CPC de 1973. 

A ministra observou que, no caso analisado, transcorreram cerca de cinco anos entre a 

penhora e a assinatura do auto de arrematação, sem que a devedora alegasse que o imóvel 

seria destinado à residência da família – apesar de ela ter recorrido da penhora. "No caso 

presente, a execução encontra-se exaurida em relação ao bem arrematado", declarou Gallotti. 

 

Bem de família é a propriedade destinada à residência e moradia da família que recebe o 

benefício da impenhorabilidade, ou seja, não pode ser penhorado e não pode sofrer nenhuma 

forma de apreensão. E assim não responde por dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou 

de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários 

e nele residam. Sobre esse tema, a  2ª turma do TST decidiu  pela impenhorabilidade de bem 

de família, mesmo quando o devedor não more no local.  

 

A relatora afirmou ainda que a decisão do TJGO está alinhada com a jurisprudência do 

STJ, no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, 

que pode ser analisada pelo juiz a qualquer momento – mas apenas antes da assinatura da 

carta de arrematação do imóvel (AgInt no AREsp 377.850). 

Ao manter o acórdão recorrido, a ministra observou que não se aplicam ao caso os 

precedentes do STJ indicados pela devedora – seja porque não tratam de bem de família, que 

é regido por lei especial (Lei 8.009/1990), seja porque não examinaram a questão sob o enfoque 

do artigo 694 do CPC de 1973, fundamento da decisão do TJGO. 

 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1745646&num_registro=201302471923&data=20180905&peticao_numero=201700416742&formato=PDF
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1.3 Tribunal Superior do Trabalho 

1.3.1 TST invalida cláusula de acordo coletivo que cria condições para 

estabilidade da gestante. 

 

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho 

invalidou cláusula de acordo coletivo que estabelecia “condições especiais” em relação à 

estabilidade provisória das empregadas gestantes do setor de vestuário de Estância Velha (RS). 

Segundo o colegiado, normas que imponham restrições à estabilidade constitucionalmente 

garantida são inconstitucionais. 

O acordo havia sido homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) no 

âmbito do dissídio coletivo ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do 

Vestuário, Calçados e Componentes de Estância Velha contra o Sindicato das Indústrias do 

Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul. A cláusula 17ª, intitulada “Condições Especiais da 

Trabalhadora Gestante”, assegurava a estabilidade provisória, desde a concepção até 60 dias 

após o término da licença-maternidade. No entanto, se fosse demitida e julgasse estar grávida, 

a empregada deveria se apresentar para ser reintegrada no prazo máximo de 90 dias após a 

concessão do aviso-prévio, “sob pena de nada mais poder postular em termos de reintegração, 

salários correspondentes ou estabilidade provisória”. 

Ao recorrer da homologação da cláusula, o Ministério Público do Trabalho (MPT) 

sustentou que a garantia de emprego da gestante “não constitui conquista negocial, mas 

sim direito constitucionalmente garantido e indisponível da trabalhadora”. Tratando-se de 

garantia prevista na Constituição, argumentou que a norma coletiva não pode impor condições 

ou requisitos para o seu exercício. 

A relatora do recurso, ministra Kátia Arruda, destacou que o Supremo Tribunal Federal 

(STF), visando proteger a maternidade e a criança recém-nascida, decidiu que é inconstitucional 

cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que imponha restrições à estabilidade 

assegurada na Constituição.  



 

12 

 

 

O que diz a Constituição Federal de 1988?  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para 

instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL. 

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição  

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

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

(Vide Lei Complementar nº 146, de 2014) 

 

 

Segundo ela, no caso, o elastecimento do período de estabilidade por mais 60 dias após 

a licença-maternidade, previsto na cláusula, parece, a princípio, benéfico às empregadas 

gestantes. Contudo, os 180 dias resultantes se sobrepõem, no todo ou em parte, ao período 

previsto no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT), que vai desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 

Na avaliação da ministra, se o período estabilitário assegurado na norma coletiva coincide 

com a garantia prevista na Constituição, é inviável a imposição de condições ao seu exercício, 

uma vez que o ADCT não impõe nenhuma condicionante a esse direito. “Nem mesmo o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct
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desconhecimento, pelo empregador, do estado gravídico da empregada dispensada sem justa 

causa afasta a garantia constitucional”, ressaltou. 

A decisão foi unânime. 

 

1.3.2  Sindicato não tem de repassar contribuição à federação a qual 

não é filiado. 

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do 

Trabalho julgou improcedente o pedido da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos 

de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina (Fetessesc) de repasse de 15% da contribuição 

sindical do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Joinville. 

Conforme a SDI-1, o repasse é indevido, pois o sindicato não é filiado a essa federação.  

A contribuição sindical é recolhida uma vez por ano, em favor do sistema sindical, quer 

se trate de empregado, profissional liberal ou empregador. Para o Tribunal Regional do 

Trabalho da 12ª Região (SC), o repasse do montante devido às federações não pressupõe a 

filiação do sindicato a elas, e, por isso, o pedido da Fetessesc foi deferido. 

 

A Terceira Turma do TST manteve a decisão, com o entendimento de que o 

enquadramento hierárquico dos sindicatos à federação da categoria profissional ou 

econômica a que pertencem é automático, independentemente de filiação, pois o artigo 8º, 

inciso II, da Constituição da República impôs a unicidade para todos os graus da estrutura 

sindical.  

Ao interpor embargos à SDI-1, o sindicato apontou divergência específica entre a decisão 

da Terceira Turma e outras Turmas do TST, nas quais prevalece o entendimento de que a filiação 

é essencial para o repasse da contribuição. 

O relator do recurso de embargos do sindicato, ministro Alexandre Ramos, observou que 

o artigo 534 da CLT faculta aos sindicatos organizarem-se em federação, e o artigo 537 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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preconiza que o pedido de reconhecimento da federação será encaminhado ao Ministério do 

Trabalho, “juntamente com os estatutos e cópias autenticadas das atas da assembleia de cada 

sindicato ou federação que autorizar a filiação”. 

 

Leia o art. 534 da CLT na íntegra!  

Art. 534. É facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que 

representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões, idênticas, similares 

ou conexas organizarem-se em federação. 

 

Conforme o relator, a filiação é necessária para o repasse do percentual das 

contribuições sindicais, e a vinculação não se dá de forma automática.  

A decisão foi unânime. 

 

1.3.3 Sócio de empresa condenada não tem de fazer prova negativa 

de propriedade de outros imóveis 

 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a liberação da penhora 

de imóvel de um sócio da Varella Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda., de Belo Horizonte 

(MG), após o bem ser indicado como bem de família e, por isso, livre da penhora. Segundo o 

colegiado, o ônus de provar que o imóvel a ser penhorado não constitui bem de família é do 

autor da ação de execução, um vigilante patrimonial, e não de quem está sendo executado. 
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O sócio da empregadora (executado) anexou aos autos as certidões de registro de imóveis 

e diversos comprovantes de residência e requereu a desconstituição da penhora, com 

fundamento na Lei 8.009/1990.  

Apesar de registrar que foram juntados aos autos recibos de entrega do IRPF, contas de 

luz, IPTU, boletos de faculdade e certidões de indisponibilidade de bens, o Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região (MG) manteve a penhora. Segundo o TRT, o proprietário não teria 

comprovado que se tratava do seu único imóvel, utilizado pela entidade familiar como 

moradia permanente, e as declarações de Imposto de Renda estavam incompletas, sem a 

parte relativa aos bens e direitos de propriedade. 

Segundo o relator do recurso de revista do sócio, ministro Augusto César, o Tribunal 

Regional atribuiu ao executado o ônus da prova de que o bem seria de família e, portanto, 

impenhorável. “A exigência de prova negativa da propriedade de outros bens imóveis é 

desprovida de razoabilidade e afeta a garantia de impenhorabilidade do bem de família”, 

afirmou. 

Segundo ele, em casos similares, o TST tem entendido que cabe ao exequente (no caso 

o vigilante) provar que o imóvel não é bem de família e indicar outros bens para penhora. 

A decisão foi unânime.  

 

A impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da 

pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções que admitem a penhora não comportam 

interpretação extensiva. Ainda, trata-se de garantia impossível de ser renunciada.  
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https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1745646&num_registro=201302471923&data=20180905&peticao_numero=201700416742&formato=PDF
https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do;jsessionid=aUb0XIjlqYyp2vEgtXpXXWPqMWl7czLNpkWZfDs7.consultaprocessual-17-ktqmn?conscsjt=&numeroTst=22721&digitoTst=12&anoTst=2020&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=&consulta=Consultar
https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do;jsessionid=aUb0XIjlqYyp2vEgtXpXXWPqMWl7czLNpkWZfDs7.consultaprocessual-17-ktqmn?conscsjt=&numeroTst=22721&digitoTst=12&anoTst=2020&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=&consulta=Consultar
https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do;jsessionid=Pq2x96OUKXwgWfPDmXGEwomTaspREEDMozj3FTvX.consultaprocessual-17-6rg6h?conscsjt=&numeroTst=3159&digitoTst=80&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=&varaTst=&consulta=Consultar
https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do;jsessionid=Pq2x96OUKXwgWfPDmXGEwomTaspREEDMozj3FTvX.consultaprocessual-17-6rg6h?conscsjt=&numeroTst=3159&digitoTst=80&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=&varaTst=&consulta=Consultar
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8009.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8009.htm
https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do;jsessionid=aUb0XIjlqYyp2vEgtXpXXWPqMWl7czLNpkWZfDs7.consultaprocessual-17-ktqmn?conscsjt=&numeroTst=22721&digitoTst=12&anoTst=2020&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=&consulta=Consultar
https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do;jsessionid=Pq2x96OUKXwgWfPDmXGEwomTaspREEDMozj3FTvX.consultaprocessual-17-6rg6h?conscsjt=&numeroTst=3159&digitoTst=80&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=&varaTst=&consulta=Consultar
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 
⮚ Código Civil de 2002;  

⮚ Lei 8.009/1990; 

⮚ Código de Processo Civil de 1973; 

⮚ Constituição Federal de 1988; 

⮚ Artigo 534 e 537 da CLT; 

⮚ Lei 8.009/1990; 

⮚ Lei 8.112/1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8009.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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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 1053 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; CARGOS EM COMISSÃO 

Tribunal de Contas estadual: requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão 

 

 É inconstitucional a criação de cargos em comissão sem a devida observância dos requisitos indispensáveis 

fixados pelo STF (1). 

A Constituição Federal reservou à Administração Pública regime jurídico minucioso na conformação do 

interesse público com a finalidade de resguardar a isonomia e a eficiência na formação de seus quadros de pessoal. 

Os cargos em comissão, por sua vez, representam exceção à regra. 

Nesse contexto, a jurisprudência do STF é assertiva quanto às condições para a criação de cargos em 

comissão (2). No julgamento do RE 1.041.210 (Tema 1010 RG), o Tribunal cuidou de consolidar os critérios 

cumulativos que devem nortear o controle de constitucionalidade das leis que os criam.  

Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação, com eficácia ex 

nunc a contar da publicação da ata de julgamento. 

 

(1) Tema 1010 da RG: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para 

o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao 

desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve 

pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o 

servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar 

proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de 

servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as 

https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5171382&numeroProcesso=1041210&classeProcesso=RE&numeroTema=1010
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atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, 

na própria lei que os instituir.” 

 

DIREITO AMBIENTAL – POLUIÇÃO; ÓRGÃOS AMBIENTAIS/DIREITO CONSTITUCIONAL – 

MEIO AMBIENTE 

Resolução 491/2018-Conama: padrões de qualidade do ar e diretrizes da OMS - ADI 6148/DF  

 

Ainda é constitucional a Resolução 491/2018 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que dispõe 

sobre padrões de qualidade do ar. Entretanto, nova norma deve ser editada. 

Mantém-se a constitucionalidade da resolução haja vista o cotejo das teses trazidas na inicial com a 

jurisprudência desta Corte. Ademais, quando editada, a regulação consistiu em avanço, de forma razoável, no 

tratamento da matéria. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que, embora suas diretrizes 

sejam pensadas para o uso mundial, os padrões locais podem variar de acordo com abordagens específicas para 

o equilíbrio de riscos à saúde, viabilidade tecnológica, considerações econômicas e outros fatores políticos e sociais.  

Apesar disso, a resolução está em trânsito para a inconstitucionalidade e precisa ser aperfeiçoada. Logo, o 

Conama deve editar norma atualizada tendo em conta os novos parâmetros de qualidade do ar recomendados 

pela OMS.  

Com esses entendimentos, o Plenário, por maioria, conheceu de ação direta de inconstitucionalidade e julgou 

improcedente o pedido nela formulado, para declarar ser ainda constitucional a Resolução 491/2018-Conama e 

determinar que, no prazo de 24 meses a contar da publicação do acórdão, o Conama edite nova resolução sobre 

a matéria, a qual deverá levar em consideração: (i) as atuais orientações da OMS sobre os padrões adequados da 

qualidade do ar; (ii) a realidade nacional e as peculiaridades locais; bem como (iii) os primados da livre iniciativa, 

do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública. Decorrido o prazo de vinte e 

quatro meses concedido, sem a edição de novo ato que represente avanço material na política pública relacionada 

à qualidade do ar, passarão a vigorar os parâmetros estabelecidos pela OMS enquanto perdurar a omissão 

administrativa na edição da nova resolução. Vencidos os ministros Carmen Lúcia (relatora), Edson Fachin, Roberto 

Barroso e Rosa Weber. 

 

 

 

 

 

 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5707157
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DIREITO CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA 

Obrigações impostas aos planos de saúde e competência legislativa privativa da União - ADI 7029/PB  

 

É formalmente inconstitucional lei estadual que estabelece obrigações referentes a serviço de assistência 

médico-hospitalar que interferem nas relações contratuais estabelecidas entre as operadoras de planos de saúde e 

seus usuários (1).  

Esses temas são relativos a direito civil e concernem à política de seguros, matérias conferidas 

constitucionalmente à competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I e VII, da CF (2). 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado em ação 

direta para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 11.782/2020 do Estado da Paraíba. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Liberdade de expressão e imunidade parlamentar  

 

A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos, com intuito manifestamente difamatório, 

de juízos depreciativos de mero valor, de injúrias em razão da forma ou de críticas aviltantes. 

É possível vislumbrar restrições à livre manifestação de ideias, inclusive mediante a aplicação da lei penal, em 

atos, discursos ou ações que envolvam, por exemplo, a pedofilia, nos casos de discursos que incitem a violência 

ou quando se tratar de discurso com intuito manifestamente difamatório. 

A garantia da imunidade parlamentar não alcança os atos praticados sem claro nexo de vinculação recíproca 

entre o discurso e o desempenho das funções parlamentares. 

Isso porque as garantias dos membros do Parlamento são vislumbradas sob uma perspectiva funcional, ou 

seja, de proteção apenas das funções consideradas essenciais aos integrantes do Poder Legislativo, 

independentemente de onde elas sejam exercidas.  

No caso, os discursos proferidos pelo querelado teriam sido proferidos com nítido caráter injurioso e 

difamatório, de forma manifestamente dolosa, sem qualquer hipótese de prévia provocação ou retorsão imediata 

capaz de excluir a tipificação, em tese, dos atos descritos nas queixas-crimes. 

Com base nesses entendimentos, a Segunda Turma, por maioria, ao dar provimento a agravos regimentais, 

recebeu queixas-crimes pelos delitos dos arts. 139 e 140 do Código Penal. 

 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6304374
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Superior Tribunal de Justiça  

⮚ Informativo 763 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL, EXECUÇÃO PENAL 

 

Execução penal. Condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de 

direitos. Reconversão. Possibilidade. Condenação substituída por pena alternativa superveniente. Unificação 

automática. Impossibilidade. 

 

O art. 44, § 5º, do Código Penal trata de hipótese de conversão facultativa da pena alternativa, ao dispor que 

"sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro, o juiz da execução penal decidirá sobre a 

conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior". 

Já a Lei de Execuções Penais prevê no art. 181 a hipótese de conversão das penas de prestação de serviços 

à comunidade e limitação de fim de semana em pena corporal, quando o condenado sofrer condenação "por outro 

crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa". 

Ou seja, a legislação prevê que a conversão será possível quando o apenado em cumprimento de pena 

restritiva de direitos vem a ser condenado à pena privativa de liberdade. 

Dessa forma, os arts. 44, § 5º, do Código Penal e 181, § 1º, e, da Lei n. 7.210/1984, não amparam a conversão 

na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de 

liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa. 

Em tais casos, a conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, 

tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e, portanto, somente comporta a conversão 

nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal. 

A pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador reputou adequada a 

concessão do benefício, a situação do condenado não pode ser agravada por meio de interpretação que amplia o 

alcance do § 5º do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento 

sucessivo das penas. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Militar. Reforma ex officio. HIV. Militar portador assintomático do vírus. Remuneração. Soldo 

correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior. Necessidade de configuração da invalidez. 

 

A controvérsia restou assim delimitada, por ocasião da afetação do presente Recurso Especial: "Definir se o 

militar diagnosticado como portador do vírus HIV tem direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva, 

independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, com 

remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente superior ao que possuía na 

ativa". 

Dadas as peculiaridades da carreira militar e não obstante o avanço médico-científico no tratamento da 

doença, ainda considerada incurável em nossos dias, o STJ, notadamente a partir do julgamento dos EREsp 

670.744/RJ, pela Terceira Seção (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 21/05/2007), tem-se mostrado sensível 

à realidade do militar portador do vírus HIV, mesmo que assintomático, e mantido, inclusive em acórdãos recentes, 

o entendimento no sentido de que o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático e independentemente 

do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, tem direito à reforma ex 

officio, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, nos termos dos arts. 106, II, 108, V, e 

109 da Lei n. 6.880/1980 (na redação anterior à Lei n. 13.954, de 16/12/2019) c/c art. 1º, I, c, da Lei n. 7.670/1988. 

No julgamento dos EREsp 1.123.371/RS (Relator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte 

Especial, DJe de 12/03/2019), o voto condutor do acórdão registrou que "a reforma, por sua vez, será concedida ex 

officio se o militar alcançar a idade prevista em lei ou se enquadrar em uma daquelas hipóteses consignadas no 

art. 106 da Lei n. 6.880/1980, entre as quais, for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças 

Armadas (inciso II), entre as seguintes causas possíveis previstas nos incisos do art. 108 da Lei 6.880/1980 (...) V - 

tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras 

moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada", tendo a Lei n. 7.670/1988 incluído 

a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS como causa que justifica a concessão de "reforma militar, 

na forma do disposto no art. 108, inciso V, da Lei n. 6.880, de 9 de dezembro de 1980", ou seja, quando o militar 

"for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas" (art. 106, II, da Lei n. 6.880/1980, na 

redação anterior à Lei n. 13.954, de 16/12/2019). No aludido julgamento, o Relator destacou, ainda, que "a legislação 

de regência faz distinção entre incapacidade definitiva para o serviço ativo do Exército (conceito que não abrange 

incapacidade para todas as demais atividades laborais civis) e invalidez (conceito que abrange a incapacidade para 

o serviço ativo do Exército e para todas as demais atividades laborais civis)". 

Antes da alteração promovida pela Lei n. 13.954, de 16/12/2019, na linha da jurisprudência sedimentada no 

STJ, impõe-se o reconhecimento do direito à reforma de militar, de carreira ou temporário, na hipótese de ser 

portador do vírus HIV, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, ante o que dispõem os 

arts. 106, II, 108, V, e 109 da Lei n. 6.880/1980 c/c art. 1º, I, c, da Lei n. 7.670/1988. Após o advento da Lei n. 
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13.954/2019, contudo, foi dada nova redação ao inciso II do art. 106 e acrescido o inciso II-A ao referido art. 106 

da Lei n. 6.880/1980, criando-se uma diferenciação, para fins de reforma, entre militares de carreira e temporários: 

enquanto, para os temporários, exige-se a invalidez, para os de carreira basta a incapacidade definitiva para o 

serviço ativo das Forças Armadas. Também o art. 109 da Lei n. 6.880/1980 sofreu alteração com a Lei n. 13.954, de 

16/12/2019, criando diferenciação entre militares temporários e de carreira, para fins de reforma com qualquer 

tempo de serviço, inclusive na hipótese do art. 108, V, da Lei n. 6.880/1980. 

Os três Recursos Especiais afetados e ora em julgamento, por esta Primeira Seção, tratam de hipóteses 

anteriores à Lei n. 13.954/2019, em que o pedido de reforma, em face de exame do militar que detectou a presença 

do vírus HIV, deu-se antes da alteração legislativa. 

A teor da Súmula 359/STF, "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela 

lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". Nesse mesmo sentido, 

"se no momento da obtenção do benefício encontravam-se preenchidos todos os requisitos necessários de acordo 

com a lei em vigor, caracterizando-se como ato jurídico perfeito, não pode a legislação superveniente estabelecer 

novos critérios, sob pena de ofensa ao princípio tempus regit actum" (STJ, AgRg no REsp 1.308.778/RS, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 30/09/2014). 

A reforma do militar temporário, com base no art. 108, V, da Lei n. 6.880/1980, somente após o advento da 

Lei n. 13.954, de 16/12/2019, passou a exigir a invalidez, requisito não preenchido pelo portador assintomático do 

vírus HIV. Essa perspectiva da ausência de invalidez, no caso, já era reconhecida pela jurisprudência do STJ, ao 

afirmar que o direito à reforma do portador do vírus HIV, independentemente do grau de desenvolvimento da 

doença, dava-se por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, ou seja, por incapacidade 

apenas para o serviço militar. 

A reforma por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas deve ser concedida, nos 

termos do art. 110 da Lei n. 6.880/1980 - que não foi alterado pela Lei n. 13.954/2019 -, com base no soldo do 

grau hierárquico superior, apenas e tão somente nas hipóteses dos incisos I e II, do art. 108 da Lei n. 6.880/1980. 

Nas hipóteses dos incisos III, IV e V, do mesmo art. 108 da Lei n. 6.880/1980, exige-se, para a reforma com base 

no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, que, além da incapacidade definitiva para o 

serviço ativo das Forças Armadas, o militar seja considerado inválido, ou seja, que ele esteja "impossibilitado total 

ou permanentemente para qualquer trabalho", na vida castrense e civil. Revisitação do tema dos EREsp 677.740/RJ, 

quanto ao art. 110, § 1º, da Lei n. 6.880/1980. 

Na forma da jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 110, caput e § 1º, da Lei n. 6.880/1980, quando 

configurada alguma das hipóteses descritas nos itens III, IV e V, do art. 108, o militar terá direito à reforma com 

base no soldo do grau hierárquico imediato se verificada a invalidez, ou seja, a incapacidade definitiva para qualquer 

trabalho, militar ou civil. No caso dos autos, ainda que seja reconhecida a ocorrência da neoplasia maligna - câncer 

de próstata -, as instâncias ordinárias negaram a existência de invalidez. Desse modo, inviável o reconhecimento 

do alegado direito à remuneração superior, porquanto ausente um dos requisitos estabelecidos na legislação" (STJ, 

REsp 1.843.913/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 04/08/2020). De igual modo, "em sintonia 

com a jurisprudência do STJ (...) apenas os militares da ativa ou da reserva remunerada, julgados incapazes 

definitivamente para o serviço por força de doença constante do inciso V do art. 108 da Lei n. 6.880/1980 (e for 
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considerado inválido total e permanentemente para qualquer trabalho), fazem jus à reforma com a remuneração 

calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa" 

(STJ, AgRg no REsp 1.577.792/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/03/2016). 

Além de a Terceira Seção não mais ser competente para o exame da matéria, o precedente dos EREsp 

677.740/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJU de 21/05/2007), inúmeras vezes invocado em 

julgados posteriores do STJ, apesar de conferir ao militar, portador assintomático do vírus HIV, o direito à reforma 

por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, não examinou o assunto, de maneira suficiente 

e à luz do art. 110, § 1º, da Lei n. 6.880/1980, ao conceder a remuneração com base no soldo correspondente ao 

grau hierárquico imediato ao ocupado pelo militar na ativa, hipótese na qual o referido art. 110, § 1º, da Lei n. 

6.880/1980 exige a configuração da invalidez para o serviço militar e civil. A Lei n. 7.670/1988, ao incluir, em seu 

art. 1º, I, c, a SIDA/AIDS como uma das doenças que ensejam a reforma pelo art. 108, V, da Lei n. 6.880/1980, não 

estabeleceu, para a hipótese, qualquer tratamento diferenciado, em relação às demais moléstias, no que diz respeito 

à remuneração do militar. 

Aliado a isso, em relação a outras doenças, igualmente enumeradas no art. 108, V, da Lei n. 6.880/1980, o 

Superior Tribunal de Justiça tem proclamado a necessidade de configuração da invalidez para a aplicação do art. 

110, § 1º, da Lei n. 6.880/1980, o que não poderia ser diferente para a SIDA/AIDS. 

Sendo assim, não há como aplicar a jurisprudência do STJ, firmada nos aludidos EREsp 670.744/RJ, neste 

ponto e na hipótese, por exigir o art. 110, § 1º, da Lei n. 6.880/1980 - antes ou depois da Lei n. 13.954/2019 -, 

além da incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, a invalidez, para que o militar, portador 

do vírus HIV, independentemente do grau de desenvolvimento da doença, seja reformado com soldo 

correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Improbidade. Contratação de servidor temporário sem concurso público. Lei local. Autorização. Dolo. 

Afastamento. 

 

A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, 

não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento 

subjetivo (dolo), necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração 

pública. 

A questão central é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em 

legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar 

o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 

Inicialmente, cumpre consignar que, em face dos princípios a que está submetida a administração pública 

(art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos 



 

25 

 

passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações 

temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões 

político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou 

que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé 

ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 

Essa intenção foi reforçada pelo pacífico posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, segundo o 

qual não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade, porquanto a improbidade é ilegalidade tipificada 

e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável para sua caracterização o dolo, 

para a tipificação das práticas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou que, pelo menos, seja essa conduta 

eivada de culpa grave (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011). 

Tal entendimento recebeu tratamento especial - e mais restritivo - quando da recente alteração da Lei n. 

8.429/1992 pela Lei n. 14.230/2021, que estabeleceu o dolo específico como requisito para a caracterização do ato 

de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, sendo necessário aferir a especial intenção desonesta 

do agente de violar o bem jurídico tutelado. 

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos 

temporários sem concurso público baseada em legislação local, ainda que considerada inconstitucional pelo 

acórdão recorrido, afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração pública. 

O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo 

genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao 

estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de 

improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta 

do agente de violar o bem jurídico tutelado. 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Aposentadoria no RGPS. Exercício de atividades concomitantes. Cálculo do salário-de-benefício. Soma de 

todos os salários-de-contribuição vertidos pelo segurado em suas simultâneas atividades. Possibilidade. 

Exegese da Lei n. 9.876/1999. Inaplicabilidade dos incisos do art. 32 da Lei n. 8.213/1991 em sua redação 

original. 

 

Após o advento da Lei n. 9.876/1999, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do 

exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto da soma de 

todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário. 

Segundo a redação original dos incisos I, II e III do art. 32 da Lei n. 8.213/1991, que tratavam do cálculo dos 

benefícios previdenciários devidos no caso de atividades concomitantes, a soma integral dos salários-de-

contribuição, para fins de apuração do salário-de-benefício, somente seria possível nas hipóteses em que o 
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segurado reunisse todas as condições para a individual concessão do benefício em cada uma das atividades por 

ele exercida. 

O Período Básico de Cálculo - PBC do benefício previdenciário tinha por limite os últimos 48 (quarenta e 

oito meses) meses da vida contributiva do segurado, tendo por base, no máximo, os maiores 36 (trinta e seis) 

salários-de-contribuição. 

O espírito do referido art. 32 da Lei n. 8.213/1991, mormente no que tocava ao disposto em seus incisos II 

e III, era o de impedir que, às vésperas de implementar os requisitos necessários à obtenção do benefício, viesse o 

segurado a exercer uma segunda e simultânea atividade laborativa para fins de obter uma renda mensal inicial 

mais vantajosa, já que seriam considerados os últimos salários-de-contribuição no cômputo de seu salário-de-

benefício. 

No entanto, a subsequente Lei n. 9.876/1999 alterou a metodologia do cálculo dos benefícios e passou a 

considerar todo o histórico contributivo do segurado, com a ampliação do período básico de cálculo; a renda 

mensal inicial, com isso, veio a refletir, de forma mais fiel, a contrapartida financeira por ele suportada ao longo de 

sua vida produtiva, além de melhor atender ao caráter retributivo do Regime Geral da Previdência Social. 

Em acréscimo, com o subsequente advento da Lei n. 10.666/2003, precisamente por seu art. 9º, operou-se, 

em definitivo, a extinção da escala transitória utilizada para a definição do salário-de-contribuição dos contribuintes 

individual e facultativo. 

Ora, se o objetivo do art. 32 da Lei n. 8.213/1991 era o de inviabilizar eventuais artifícios, de forma a preservar 

a proporcionalidade dos valores despendidos pelo segurado ao longo de sua vida contributiva, frente ao que lhe 

seria devido a título de justo benefício previdenciário, com a nova diretriz do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, combinada 

com o art. 9º da Lei n. 10.666/2003, passou-se a debater se ainda existiria lugar para a aplicação dos incisos II e III 

do art. 32 da Lei n. 8.213/1991. 

Nesse contexto, a substancial ampliação do período básico de cálculo - PBC, como promovida pela Lei n. 

9.876/1999, possibilitou a compreensão de que, respeitado o teto previdenciário, as contribuições vertidas no 

exercício de atividades concomitantes podem, sim, ser somadas para se estabelecer o efetivo e correto salário-de-

benefício, não mais existindo espaço para aplicação dos incisos do art. 32 da Lei n. 8.213/1991, garantindo-se, com 

isso, o pagamento de benefício que melhor retrate o histórico contributivo do segurado. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Estelionato. Competência. Hipóteses descritas no § 4º do art. 70 do CPP. Ausência. Regra geral prevista do 

art. 70, caput, do CPP. Incidência. 

 

No crime de estelionato, não identificadas as hipóteses descritas no § 4º do art. 70 do CPP, a competência 

deve ser fixada no local onde o agente delituoso obteve, mediante fraude, em benefício próprio e de terceiros, os 

serviços custeados pela vítima. 
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No caso dos autos, um ex-funcionário da empresa vítima, atuante no ramo de turismo, em associação com 

os outros dois agentes delituosos, teriam simulado contratos de parcerias com empresas terceiras, com a intenção 

de obter para si vantagens ilícitas, a saber: passagens aéreas e reserva de veículos e hotéis. De acordo com inquérito 

policial, o estelionatário fazia uso próprio de tais passagens, bem como as repassava para terceiros, obtendo o 

proveito do crime. A empresa vítima possui sede em Brasília/DF, contudo o ex-funcionário apontado como 

estelionatário trabalhava como representante comercial na filial localizada no município de São Paulo, onde os 

golpes teriam sido praticados em conluio com outros dois agentes, também residentes em municípios localizados 

no Estado de São Paulo. 

O núcleo da controvérsia consiste em definir se o julgamento do delito de estelionato compete ao Juízo de 

Direito da 4ª Vara Criminal de Brasília/DF, considerando-se o local da sede da empresa vítima e de sua agência 

bancária; ou ao Juízo de Direito da Vara Criminal do Foro Central Barra Funda/SP, em razão do local onde o agente 

delituoso auferiu o proveito do crime. 

O dissenso jurisprudencial retratado nos precedentes colacionados pelos Juízos envolvidos neste conflito 

deixou de existir com o advento da Lei n. 14.155/2021, que acrescentou o § 4º do art. 70 do Código de Processo 

Penal - CPP com o seguinte teor: "nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão 

de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência 

será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á 

pela prevenção". 

Todavia, a inovação legislativa disciplinou a competência do delito de estelionato em situações específicas 

descritas pelo legislador, as quais não ocorrem no caso concreto, porquanto os autos não noticiam a ocorrência 

transferências bancárias ou depósitos efetuados pela empresa vítima e tampouco de cheque emitido sem suficiente 

provisão de fundos. 

No contexto dos autos, não identificadas as hipóteses descritas no § 4º do art. 70 do CPP deve incidir o teor 

do caput do mesmo dispositivo legal, segundo o qual "a competência será, de regra, determinada pelo lugar em 

que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução". 

Sobre o tema a Terceira Seção desta Corte Superior, recentemente, pronunciou-se no sentido de que nas situações 

não contempladas pela novatio legis, aplica-se o entendimento pela competência do Juízo do local do eventual 

prejuízo. 
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