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Atualizações Jurídicas Relevantes  

Volume 20 – 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 afasta interpretação que fragilizava garantia de não remoção 

de procuradores da República. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) afastou de dispositivos da Lei Orgânica Ministério 

Público da União (MPU) qualquer interpretação que possa implicar remoção de 

procuradores da República de seu ofício de lotação. A decisão majoritária foi tomada no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5052, na sessão virtual encerrada 

no dia 20/5. 

Entre outros pontos, a Procuradoria-Geral da República (PGR), autora da ação, alegava 

que artigos da Lei Complementar (LC) 75/1993 (Lei Orgânica do MPU) criavam uma espécie 

de inamovibilidade temporária, em que a permanência do integrante do MPU em seu ofício 

seria condicionada, a cada biênio, à decisão dos Conselhos Superiores competentes. Sustentava, 
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ainda, a impossibilidade de lei complementar acrescentar exceções à garantia da 

inamovibilidade além das expressamente previstas no texto constitucional. 

O julgamento teve início no Plenário físico em 30/10/2014, quando o ministro Gilmar 

Mendes (relator) apresentou seu voto. Na ocasião, ele explicou que o modelo organizacional 

concebido pela LC 75/1993 se baseia em designações dos integrantes da carreira para o 

exercício de atribuições não só no âmbito da instituição como, também, para atuação perante 

órgãos específicos do Poder Judiciário, como varas e seções de tribunais. Mas, em certas 

circunstâncias, como no caso das designações impugnadas na ADI, a observância da garantia 

da inamovibilidade não está evidenciada de forma clara. 

Mendes verificou que, no âmbito do MPU, as unidades de lotação correspondem aos 

ofícios, local onde os membros da carreira exercem suas atribuições institucionais e, depois de 

lotados, têm assegurada a garantia da inamovibilidade, nos termos do artigo 128, parágrafo 

5°, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal. Ocorre que, segundo o relator, o instituto da 

designação, na forma em que disciplinada, deixa margem à lotação definitiva do integrante da 

carreira, independentemente da sua vontade, em ofício diverso daquele em que atuam. 

Vejamos a letra dos dispositivos citados: 

 

Art. 128/CF 88 - O Ministério Público abrange: 

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos 

Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, 

observadas, relativamente a seus membros: 

I - as seguintes garantias: 

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado 

competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla 

defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 
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Para o relator, a possibilidade de remoção indevida conduziria ao risco de movimentações 

casuísticas, em afronta à garantia da inamovibilidade. "Em uma localidade com mais de um 

ofício, seria possível a remoção de um procurador da República que contrarie algum 

interesse”, exemplificou. 

Por fim, Mendes ressaltou que, em caso semelhante (ADI 4414), o Plenário declarou, por 

ofensa à garantia da inamovibilidade, a inconstitucionalidade de norma estadual que previa 

mandato fixo de magistrados, pelo período de dois anos, para o exercício da jurisdição em 

vara especializada em organizações criminosas. 

Assim, o relator votou pela procedência parcial do pedido, com declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto dos artigos 216, 217 e 218, da LC 75/1993, a 

fim de afastar interpretação que autorize a remoção de membros do MPU de seu ofício de 

lotação. Também votaram nesse sentido os ministros Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki 

(falecido) e Luiz Fux e as ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia. 

Vejamos o que dispõe os artigos citados:  

Art. 216. As designações, salvo quando estabelecido outro critério por esta lei complementar, serão feitas 

por lista, no último mês do ano, para vigorar por um biênio, facultada a renovação.   

Art. 217. A alteração da lista poderá ser feita, antes do termo do prazo, por interesse do serviço, havendo: 

I - provimento de cargo; 

II - desprovimento de cargo; 

III - criação de ofício; 

IV - extinção de ofício; 

V - pedido do designado; 

VI - pedido de permuta. 

Art. 218. A alteração parcial da lista, antes do termo do prazo, quando modifique a função do designado, 

sem a sua anuência, somente será admitida nas seguintes hipóteses:  

I - extinção, por lei, da função ou ofício para o qual estava designado; 
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II - nova lotação, em decorrência de: 

a) promoção; e 

b) remoção; 

III - afastamento ou disponibilidade; 

IV - aprovação pelo Conselho Superior, de proposta do Procurador-Geral, pelo voto secreto de dois terços 

de seus membros. 

Parágrafo único. A garantia estabelecida neste artigo não impede a acumulação eventual de ofícios ou que 

sejam ampliadas as funções do designado. 

1.1.2 Leis de MG que permitiam convocação temporária de 

professores sem concurso são inválidas 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que normas do Estado de Minas Gerais 

que permitiam a convocação temporária de profissionais, sem vínculo com a administração 

pública, para funções de magistério na educação básica e superior do estado nos casos de 

vacância de cargo efetivo não foram recepcionadas pela Constituição Federal. A decisão foi 

tomada na sessão virtual finalizada em 20/5, por unanimidade de votos. 

O colegiado julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 915, em que o procurador-geral da República, Augusto Aras, questionava 

as Leis estaduais 7.109/1977 e 9.381/1986 e, por arrastamento, o Decreto 48.109/2020 e a 

Resolução 4.475/2021. 

Em voto seguido por unanimidade, o relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, 

afirmou que as leis questionadas, anteriores à Constituição de 1988, não se enquadram nas 

exceções previstas para a contratação temporária de pessoal. Os incisos II e IX do artigo 37 

da Constituição estabelecem, respectivamente, que a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público e que a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. 
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Vejamos os diversos dispositivos da Constituição Federal elencados: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

Para o relator, a dispensa de concurso público para a contratação de servidores é 

medida extrema, que só pode ser admitida em situações excepcionais, sendo dever da 

administração pública tomar todas as providências ao seu alcance para evitá-las ou, na pior das 

hipóteses, remediá-las. 

Ele lembrou o entendimento do STF de que o caráter transitório das contratações por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público 

não se combina com o caráter permanente da prestação de serviços essenciais à população, 

como saúde, educação e segurança pública. Acrescentou, ainda, que o STF também entende 

que é preciso que os casos excepcionais estejam previstos em lei, que o prazo de contratação 

seja pré-determinado, que a necessidade seja temporária e que o interesse público seja 

excepcional. Ao permitir a convocação "de forma genérica e abrangente", as leis de Minas Gerais 

contrariam a Constituição e a jurisprudência do STF. 

Por fim, Lewandowski ressaltou que se aplica ao caso o entendimento firmado no 

julgamento da ADI 5267, segundo o qual, ao permitirem a designação temporária em caso 

de cargos vagos, as normas violam a regra constitucional do concurso público, pois "tratam 

de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e 
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ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem 

indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da administração pública". 

A fim de preservar a segurança jurídica e o interesse social envolvidos no julgamento da 

ação, o Plenário modulou os efeitos da decisão para preservar, por 12 meses, a contar da 

publicação do acórdão da ADPF, os contratos firmados em desacordo com a Constituição 

Federal. O relator ressaltou que as leis questionadas são de 1977 e 1986 e, a partir de sua 

edição, foram efetivadas múltiplas contratações de pessoal. Por isso, seria injusto obrigar os 

contratados ou os próprios contratantes a devolver aos cofres públicos as importâncias recebidas 

pelos serviços prestados à coletividade. 

1.1.3 STF mantém decisão que negou indulto a Paulo Maluf 

Na sessão virtual encerrada em 20/5, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por 

maioria, negou recurso da defesa de Paulo Salim Maluf contra decisão do ministro Edson 

Fachin que havia negado o indulto humanitário ao ex-governador e ex-prefeito de São Paulo 

nos autos da Execução Penal (EP) 29. Maluf cumpre penas impostas pelo Supremo em duas 

Ações Penais (AP 863 e 968), por lavagem de dinheiro e crime eleitoral, e está em prisão 

domiciliar humanitária desde 2018. 

A defesa do ex-governador havia requerido a extinção da punibilidade do crime eleitoral 

referente à AP 968 pelo reconhecimento do direito ao indulto, nos termos do Decreto 

10.590/2020, com o argumento de que suas condições de saúde se enquadram entre as 

enfermidades descritas no ato presidencial (paraplegia e doença grave). O ministro Fachin negou 

o pedido, por entender que, de acordo com o laudo oficial, Maluf não tem doença grave 

permanente, nos termos exigidos pelo decreto presidencial. 

 

O Decreto 10.590/2020 nos diz: 
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Art. 1º  Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais ou estrangeiras condenadas que, até 25 

de dezembro de 2020, tenham sido acometidas: 

I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, adquirida posteriormente à prática do delito ou dele 

consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da 

execução; 

II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija 

cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, comprovada por laudo médico 

oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou 

III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), 

em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo 

da execução. 

Ao recorrer da decisão, a defesa sustentou que o exame médico oficial teria deixado de 

levar em consideração aspectos obrigatórios para o diagnóstico de doença degenerativa 

decorrente do envelhecimento nem abordado as conclusões dos laudos particulares 

apresentados pela defesa. 

Prevaleceu, no julgamento, o voto do relator, ministro Edson Fachin, pelo desprovimento 

do recurso. Ele lembrou que a perícia oficial, exigida pelo decreto, concluiu que Maluf não está 

acometido por doença grave permanente. Os documentos trazidos pela defesa, segundo o 

ministro, trazem informações não oficiais, emitidas por profissionais da confiança do paciente, 

no exercício privado de suas atividades, contrariando exigência expressa no decreto. 

O relator ressaltou que, embora o laudo pericial atesta o comprometimento funcional 

irreversível de Maluf, em decorrência de doenças e do processo degenerativo de 

envelhecimento, a conclusão refuta a paraplegia. Em relação a enfermidades crônicas cujo 

tratamento é contraindicado no ambiente prisional, Fachin lembrou que sua decisão monocrática 

manteve a prisão domiciliar humanitária assegurada desde 2018. Portanto, não há razão para 

afastar o laudo firmado por três peritos oficiais. 

Ficaram vencidos os ministros Dias Toffoli e André Mendonça, que votaram pelo 

provimento do recurso para conceder o indulto. Toffoli considerou demonstrado por laudos, 
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pareceres e exames médicos que Maluf é portador de doença grave e permanente que exige 

cuidados contínuos que não poderiam ser ministrados em estabelecimento prisional. 

1.2 Supremo Tribunal Judiciário - STJ 

1.2.1 Ministro revoga prisão domiciliar concedida de forma 

automática em razão da pandemia 

Por falta de fundamentação vinculada ao caso concreto, o ministro do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) Rogerio Schietti Cruz deu provimento a um recurso especial do Ministério 

Público de Minas Gerais (MPMG) para revogar a prisão domiciliar de um homem condenado 

por extorsão com emprego de arma de fogo e estupro. 

Sem ouvir previamente o MPMG, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Ribeirão das Neves (MG) deferiu o regime domiciliar ao condenado, que vinha cumprindo a 

pena no semiaberto. A decisão se baseou na Portaria Conjunta 19/PR-TJMG, de março de 

2020, que determinou a adoção de medidas de combate à pandemia de Covid-19 no sistema 

prisional do estado. 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou provimento ao recurso do MPMG, 

registrando que a concessão da prisão domiciliar estava em conformidade com a portaria. 

Para o relator, a falta de intimação prévia do Ministério Público não torna nula a decisão 

do juízo de primeiro grau, já que não se comprovou prejuízo para as atribuições do órgão 

(princípio pas de nullité sans grief), nem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa (HC 

601.877). 

No entanto, ressaltou Schietti, tem razão o MP quando questiona o fato de a prisão 

domiciliar ter sido concedida como consequência automática da pandemia, tão somente por se 

tratar de condenado em cumprimento de pena no regime semiaberto, com trabalho externo 

autorizado e sem registro de falta grave no prazo de um ano ou de processo administrativo 

disciplinar em curso. 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2064750&num_registro=202001910158&data=20210616&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2064750&num_registro=202001910158&data=20210616&formato=PDF
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"Não é necessário reexaminar provas para verificar a violação do artigo 117 da Lei de 

Execução Penal, uma vez que não foi indicado nenhum dado concreto, relacionado a motivo 

de saúde, para a manutenção da prisão domiciliar", afirmou. 

 

O artigo 117 da Lei de Execução diz: 

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em 

residência particular quando se tratar de: 

I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 

II - condenado acometido de doença grave; 

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 

IV - condenada gestante. 

O ministro acrescentou não ter sido identificada uma situação especial de 

vulnerabilidade do reeducando à doença, nem a disseminação sem controle do vírus no 

presídio ou a impossibilidade de assistência à saúde dos internos. Também não foi registrada 

a existência de contrato de trabalho externo, suspenso por causa da pandemia. 

Ao dar provimento ao recurso especial para revogar a prisão domiciliar, o ministro 

determinou que a Vara de Execuções Penais faça nova individualização da execução antes do 

cumprimento de eventual ordem de recolhimento, ouvindo a defesa e o MPMG, para analisar 

os benefícios do regime semiaberto (trabalho externo e saídas temporárias) e eventual direito a 

nova progressão de regime ou ao livramento condicional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm#art117
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1.2.2 Para Terceira Turma, atentado contra os pais cometido por 

menor também é causa de exclusão da herança 

Ao rejeitar o recurso especial de um homem que matou os pais quando tinha 17 anos 

de idade, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou que essa conduta 

está abrangida pela regra do artigo 1.814, inciso I, do Código Civil, que exclui da sucessão 

quem atenta contra a vida do autor da herança. 

O artigo citado dispõe que:  

Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: 

I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra 

a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; 

Por unanimidade, o colegiado entendeu que a interpretação do dispositivo legal deve ir 

além da literalidade e considerar os valores éticos que ele protege. 

No caso dos autos, a pedido de seus irmãos, o tribunal de segunda instância declarou a 

indignidade do recorrente e o excluiu da herança deixada pelos pais, ainda que, 

tecnicamente, não se tratasse de homicídio doloso – como consta da lei –, mas de ato infracional 

análogo, pois foi cometido na adolescência. 

Em razão dessa diferença técnica, o recorrente alegou ao STJ que o ato praticado não se 

enquadraria nas hipóteses de exclusão da sucessão, as quais estariam taxativamente elencadas 

na lei e deveriam ser interpretadas estritamente, por serem regras restritivas de direito. 

A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, observou que, de acordo com a doutrina 

majoritária, o rol do artigo 1.814 do Código Civil é taxativo, o que impede a criação de outras 

hipóteses por meio da analogia ou da interpretação extensiva. 

Segundo ela, caso se interprete literalmente o dispositivo – que contém a palavra 

"homicídio" –, o recorrente não seria excluído da sucessão, pois o que houve foi um ato 

infracional análogo ao crime de homicídio. 
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No entanto, a magistrada destacou que o fato de ser taxativo não determina que o rol seja 

interpretado de forma literal. "Frequentemente, confunde-se taxatividade com interpretação 

literal (cronologicamente a primeira, e substancialmente a mais pobre das técnicas 

hermenêuticas), o que é um equívoco", afirmou. 

De acordo com a relatora, a exclusão de herdeiro que atenta contra a vida dos pais é uma 

cláusula geral fundamentada em razões éticas e morais, a qual está presente nas legislações 

desde o direito romano. No Brasil, explicou a ministra, o núcleo essencial dessa regra é a 

exigência de que a conduta do herdeiro seja proposital (dolosa), ainda que a morte não se 

concretize, pois o bem jurídico que se pretende proteger é a vida dos pais. 

Dessa forma, apontou Nancy Andrighi, tal norma do Código Civil deve ser entendida como: 

não terá direito à herança quem atentar, propositalmente, contra a vida de seus pais, ainda 

que a conduta não se consuma, independentemente do motivo. 

1.3 Tribunal Superior do Trabalho - TST 

1.3.1 Afastada nulidade de atos praticados em ação coletiva sem a 

participação do MPT 

De acordo com a jurisprudência do TST, não há nulidade quando o sindicato atua em 

nome da categoria 

 

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento a recurso de revista 

do Banco Santander (Brasil) S.A. contra a anulação de atos processuais praticados em ação 

civil coletiva sem a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT). A decisão segue 

a jurisprudência do TST de que não há nulidade por ausência de intervenção do MPT nas ações 

coletivas em que o sindicato figura como substituto processual, sobretudo quando não for 

evidenciado nenhum prejuízo, como no caso examinado. 

 

A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de 

Chapecó, Xanxerê e Região (SC), visando ao pagamento de horas extras. Inicialmente 
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protocolada como ação civil pública, ela foi convertida em ação coletiva. O juízo de primeiro 

grau indeferiu o pedido do MPT para participar da ação e a julgou improcedente. Entre outros 

aspectos, a decisão considerou que o sindicato estava assessorado por dez advogados, o que 

dispensaria a intervenção do MPT. 

Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) declarou a nulidade do 

processo a partir do despacho que negara a intervenção do MPT e determinou o retorno dos 

autos à origem. Segundo o TRT, a intervenção do Ministério Público é obrigatória nas demandas 

coletivas, de acordo com a lei que disciplina as ações civis públicas (Lei 7.347/1985) e o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).  

Ao analisar o recurso de revista do Santander, o relator, ministro Breno Medeiros, explicou 

que, na Justiça do Trabalho, a eventual decretação de nulidade depende da comprovação de 

manifesto prejuízo às partes, nos termos do artigo 794 da CLT. Lembrou, ainda, que a 

jurisprudência do TST tem se manifestado no sentido de não ocorrer nulidade por ausência de 

intervenção do MPT nas ações coletivas em que o sindicato figura como substituto processual, 

notadamente quando não demonstrado prejuízo. 

Vejamos a legislação citada: 

Art. 794 - Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade 

quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. 

Em um dos precedentes citados pelo relator, a Subseção II Especializada em Dissídios 

Individuais (SDI-2) do TST estabelece que, ainda que se considerasse aplicável ao caso o 

dispositivo do CDC que prevê a obrigatoriedade da intimação do Ministério Público nas 

ações civis coletivas em que não seja parte, a norma deve ser interpretada conjuntamente 

com a CLT.   

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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1.4 Tribunal Superior Eleitoral - TSE  

1.4.1 Confirmada multa a candidato a prefeito de Fortaleza (CE) por 

propaganda irregular. 

Na sessão de 26 de maio de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a multa 

de R$36 mil aplicada ao deputado federal Heitor Rodrigo Freire (União) por ter 

impulsionado, nas redes sociais, três vídeos com propaganda negativa contra adversários 

nas eleições de 2020. Heitor Freire concorreu à Prefeitura de Fortaleza (CE), mas não foi eleito. 

A maioria do Plenário rejeitou o recurso do candidato e manteve a punição imposta pelo 

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que entendeu que o então candidato, durante 

discurso, ofendeu os adversários na disputa, quando os chamou de “farinha do mesmo saco”, 

embora não tenha mencionado nenhum dos concorrentes. 

Além de constatar a propaganda negativa, o TRE também puniu o candidato por não 

cumprir a exigência legal de exibir, de maneira clara e legível, o número de inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contratante do anúncio impulsionado. 

O julgamento do recurso de Heitor Freire teve início na sessão por meio eletrônico de 6 a 

12 de maio. Na ocasião, o ministro Carlos Horbach, relator do processo, reduziu a multa para 

R$ 18 mil, mantendo somente a parte da punição referente à falta do CNPJ do contratante 

do impulsionamento. 

No voto divergente que apresentou nesta quinta, Alexandre de Moraes afirmou que Heitor, 

além de omitir o CNPJ do contratante do serviço, fez evidente propaganda eleitoral negativa 

contra os demais candidatos à Prefeitura, ao classificá-los como “farinha do mesmo saco”, como 

se fizessem parte, de um modo pejorativo, “da chamada velha política”. “O que é ‘farinha do 

mesmo saco?’ são todas essas milícias digitais, esses impulsionamentos com propaganda 

eleitoral negativa”, acrescentou o ministro. 
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Ele lembrou que o país está às vésperas do início de uma campanha eleitoral que promete 

“ser extremamente animada, principalmente nas redes sociais”, com impulsionamento de 

conteúdo. “Então, me parece que a Justiça Eleitoral deve fixar, de maneira clara, aos Tribunais 

Regionais Eleitorais (TREs), às juízas e aos juízes eleitorais, aos partidos e às candidatas e aos 

candidatos que não vai admitir impulsionamento ilegal e de propaganda eleitoral negativa”, 

disse Moraes.    

Ao votar, o ministro sublinhou que o impulsionamento de conteúdo previsto na Lei das 

Eleições (parágrafo 3º do artigo 57-C da Lei n° 9.504/97) deve ter como único objetivo 

promover ou beneficiar candidatos ou partidos. Moraes destacou que o dispositivo é expresso 

ao proibir a realização de propaganda negativa contra candidatas e candidatos. 

 

Vejamos o que dispõe o artigo citado:  

Art. 57-C.  É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na Internet, excetuado 

o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal é contratado 

exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. 

§ 3º O  impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com 

provedor da aplicação de Internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, 

estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover 

ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. 

Acompanharam o voto divergente de Moraes, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, 

e os ministros Ricardo Lewandowski, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Sérgio 

Banhos. 
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1.5 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ 

1.5.1 Aprovada norma do CNJ para consolidar justiça itinerante no 

Brasil 

Em iniciativa destinada a conferir rapidez, simplificação e maior acesso aos serviços 

jurisdicionais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou aos tribunais federais, estaduais 

e trabalhistas a adoção da Justiça Itinerante. 

A Resolução, aprovada pelos membros do Conselho na 351ª Sessão Ordinária, define que 

os procedimentos devem ser feitos considerando a aproximação do Sistema de Justiça dos 

segmentos da sociedade em situação de vulnerabilidade ou que estejam em locais de difícil 

acesso, em benefício direto às populações que vivem distante das sedes de comarcas. 

O presidente do CNJ e autor da proposta, ministro Luiz Fux, afirmou que a Justiça 

Itinerante abrange um conceito mais amplo de acesso à Justiça em serviços que podem ser 

prestados em barcos e ônibus, por exemplo, para garantir o direito à cidadania.  “Nós sempre 

discutimos abrir a Justiça para a cidadania e tão importante quanto isso é levá-la ao cidadão.” 

Os avanços tecnológicos implantados pelo Poder Judiciário nos últimos dois anos são um 

dos caminhos apontados para garantir que os serviços da Justiça cheguem às pessoas. A 

resolução aponta aos tribunais que organizem ações a partir de cooperação judiciária, 

universalidade para garantia de amplo acesso, promoção da cidadania e dos direitos 

humanos e o uso de recursos tecnológicos do Programa Justiça 4.0. 

A norma recomenda ainda realização periódica da “Semana da Justiça Itinerante” levando 

em conta economia processual, informalidade, oralidade, efetividade e coleta imediata de provas. 

Dessa forma, o juiz poderá determinar no processo, no julgamento e na execução das causas e 

da competência da justiça itinerante as medidas cautelares e de prevenção necessárias à 

efetividade das decisões e para evitar o perecimento dos direitos. 
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QUADRO SINÓTICO 

 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

(ADI) 5052 
O STF afastou os dispositivos das Lei Orgânicas de qualquer interpretação que 

implique na remoção de Procuradores da República de seu ofício de lotação;  

ADPF 915 
As normas do Estado de Minas Gerais de convocação temporária sem vínculo com 

a administração pública não foram recepcionadas  pela Constituição Federal;   

Execução Penal  (EP) 

29 

STF negou recurso de pedido de indulto humanitário do ex-governador e ex-

prefeito Maluf; 

REsp 1.998.652. Revogada prisão domiciliar concedida automaticamente em prol da pandemia; 

SEGREDO DE 

JUSTIÇA 

Atentado contra os pais cometido por menor está sujeito a exclusão do direito à 

herança; 

RR-820-

57.2018.5.12.0057 

Não configura nulo ato praticado em ação coletiva sem a participação do 

Ministério Público do Trabalho; 

Respe nº 0600161-80 Propaganda eleitoral irregular fere os termos da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97); 

Ato Normativo nº 

0002585-

83.2022.2.00.0000 

O CNJ determinou aos tribunais federais, estaduais e trabalhistas a adoção da 

justiça itinerante. 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 
⮚ Artigo 128, parágrafo 5°, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal 

⮚ Artigos 216, 217 e 218, da LC 75/1993 

⮚ Artigo 37, II  da Constituição Federal; 

⮚ Artigo 1º, I, II e III do Decreto 10.590/2020 

⮚ 117 da Lei de Execução 

⮚ Artigo 1.814, inciso I, do Código Civil 

⮚ Artigo 794 da CLT 

⮚ Artigo 57-C, parágrafo 3º da Lei n° 9.504/97 (Lei de Eleições) 

  

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 - 1055 

DIREITO CONSTITUCIONAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: VACÂNCIA DE CARGO 

PÚBLICO EFETIVO E EDUCAÇÃO PÚBLICA - ADPF 915/MG  

É inconstitucional norma estadual que, de maneira genérica e abrangente, permite a convocação 

temporária de profissionais da área da educação sem vínculo com a Administração Pública para suprir 

vacância de cargo público efetivo. 

O Plenário da Corte deliberou que a medida viola a regra constitucional do concurso público (1), ao 

permitir a contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do 

Estado, autorizando que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de 

relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública (2). 

 Além disso, não basta que a lei autorize a contratação de pessoal por prazo limitado para conformar-

se ao texto constitucional, uma vez que a excepcionalidade das situações emergenciais afasta a possibilidade 

de que elas, de transitórias, se transmudem em permanentes. 

 Nesse contexto, o Tribunal já definiu ser necessário para a contratação temporária que: a) os casos 

excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja pré-determinado; c) a necessidade seja 

temporária; e d) o interesse público seja excepcional. Quanto à contratação destinada a suprir necessidade 

temporária que exsurge.  

ADPF 915/MG, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento finalizado em 20.5.2022 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL – EXTINÇÃO DA PENA DE PRISÃO DISCIPLINAR DE 

POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES - ADI 6595/DF 
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É inconstitucional lei federal, de iniciativa parlamentar, que veda medida privativa e restritiva de 

liberdade a policiais e bombeiros militares dos estados, dos territórios e do Distrito Federal.  

 Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (1), compete ao chefe do Poder 

Executivo local a iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico de servidores militares estaduais e 

distritais, por força do princípio da simetria (2). No caso, a norma impugnada resultou da aprovação do Projeto 

de Lei 7.645/2014, de autoria parlamentar.  

 Dessa forma, ainda que se entendesse que ela dispõe sobre normas gerais, de competência da União, 

há um incontornável vício de inconstitucionalidade formal (3). A lei combatida também padece de 

inconstitucionalidade material. Não obstante as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos entes 

federados subordinam-se aos governadores, constituem forças auxiliares e reserva do Exército, sendo 

responsáveis, em conjunto com as polícias de natureza civil, e portando armas letais, pela preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

 Nesse contexto, os servidores militares estaduais e distritais submetem-se a um regime jurídico 

diferenciado (4), motivo pelo qual a própria Constituição, expressamente, autoriza a prisão por determinação 

de seus superiores hierárquicos no caso de transgressão das regras e não lhes assegura sequer o habeas 

corpus em relação às punições disciplinares (5).  

 Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação direta para 

declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei federal 13.967/2019. 

ADI 6595/DF, relator Min. Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 20.5.2022  

 

 

 

 

 



 

22 

 

ERÊNCIAS BIBLIOGRÁFI 

CAS 

 

______. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 

______. BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. CPC. Brasília, DF. 

______. BRASIL. DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. CLT. Brasília, DF. 

STF. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/. Acessado em 05/06/2022. 

STJ. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio. 

Acessado em 01/06/2022. 

TST. Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em http://www.tst.jus.br. Acessado em 

01/06/2022.  

 

http://portal.stf.jus.br/
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio
http://www.tst.jus.br/

