
 

3 

 

  



 

4 

 

SUMÁRIO 

 

Atualizações Jurídicas Relevantes ................................................................................................ 5 

Volume 10 – Março/2022 .............................................................................................................. 5 

1. Jurisprudências Recentes ........................................................................................................... 5 

1.1 Supremo Tribunal Federal - STF..................................................................................... 5 

1.1.1 Decreto sobre greve de servidores federais somente se aplica a serviços essenciais, 

decide STF ................................................................................................................................................................... 5 

1.1.2 Ministro Alexandre de Moraes suspende funcionamento do Telegram no Brasil ...... 7 

1.1.3 Inserção de textos e desenhos em materiais publicitários é tributável pelo Imposto 

Sobre Serviços (ISS) .............................................................................................................................................. 12 

1.2 Superior Tribunal de Justiça ......................................................................................... 15 

1.2.1 Direito de alegar nulidade na impugnação ao cumprimento de sentença arbitral 

decai em 90 dias .................................................................................................................................................... 15 

1.2.2 STJ veda fixação de honorários por equidade em causas de grande valor com apoio 

no CPC 17 

1.3  Tribunal Superior do Trabalho .................................................................................... 20 

1.3.1 Comissária de voo será ressarcida por gastos com maquiagem e cuidados pessoais

 20 

1.3.2 Justiça do Trabalho deve julgar ação envolvendo acusações após o término do 

contrato ..................................................................................................................................................................... 23 

QUADRO SINÓTICO ....................................................................................................................... 26 

LEGISLAÇÃO COMPILADA ............................................................................................................ 27 

BOLETIM DE INFORMATIVOS...................................................................................................... 28 

 



 

5 

 

Atualizações Jurídicas Relevantes  

Volume 10 – Março/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 Decreto sobre greve de servidores federais somente se aplica a 

serviços essenciais, decide STF 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as medidas previstas no Decreto 

7.777/2012, que visam garantir a continuidade das atividades durante greves, paralisações 

ou operações de retardamento de procedimentos administrativos promovidas por 

servidores federais, somente se aplicam a atividades e serviços públicos essenciais. A decisão 

foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4857, na sessão virtual 

encerrada em 11/3. 

O decreto autoriza que ministros de Estado adotem providências – entre elas, a promoção 

de convênios com estados, Distrito Federal ou municípios e a adoção de procedimentos 

simplificados – para garantir a continuidade das atividades e dos serviços nos órgãos e nas 

entidades da administração pública federal onde ocorram a paralisação. 
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Na ADI, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) sustentava, entre outros 

pontos, violação ao direito de greve garantido aos trabalhadores pela Constituição Federal de 

1988. Outro argumento era o de que a norma permitiria o desempenho de atribuições inerentes 

a cargos públicos sem prévio concurso e que a contratação por tempo determinado só é possível 

em hipóteses fixadas por lei. Alegava, ainda, que os convênios acarretariam ônus ao orçamento 

público sem prévia autorização legislativa. 

Em seu voto, a ministra Cármen Lúcia verificou que, ao contrário do alegado pela 

entidade, o Decreto 7777/2012 não prevê contratação de pessoal, não delega atribuições de 

servidores federais nem autoriza a investidura em cargo sem aprovação em concurso. Segundo 

ela, a norma trata do compartilhamento da execução da atividade ou do serviço, com a 

adoção de medidas em situações de caráter excepcional e temporário, que serão encerradas 

com o término da greve ou paralisação. 

A relatora também afastou a alegação de que o convênio geraria aumento de despesa 

sem autorização legislativa. Como exemplo, citou a Portaria 260 do Ministério da Fazenda, 

editada após o decreto, que prevê a promoção de convênio em caso de greve e paralisação de 

servidores da Receita Federal, e estabelece, como obrigação do conveniado (estados ou 

Distrito Federal), arcar com os custos de remuneração de seus servidores. 

 

Relembremos o que são considerados como serviços essenciais no funcionalismo 

público. A partir do Decreto nº 10.282, Art. 3, §1º a noção de serviço essencial ganhou uma 

conceituação além de um rol exemplificativo. Nesse contexto, confere a essencialidade do 

serviço: “São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento 

das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não 

atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população [...]” 

Desse rol coloca-se como exemplos de serviços públicos essenciais: 
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• Forças de segurança; 

• Saúde; 

• Transmissão e geração de energia; 

• Fiscalização tributária e aduaneira. 

 

 

No entanto, Cármen Lúcia observou que o decreto não faz distinção entre serviços 

públicos essenciais e não essenciais. Logo, sua aplicação a qualquer atividade e serviço público 

esvaziaria a eficácia do direito de greve, pois permitiria que a ausência de prestação de serviços 

fosse anulada pela celebração de convênios. Com isso, a paralisação seria inócua, e a força 

reivindicatória dos servidores seria fragilizada. "Assim, as medidas previstas no decreto 

somente poderiam ser adotadas quando não forem mantidos os serviços essenciais e 

inadiáveis", concluiu, ao propor que se conferisse interpretação conforme a Constituição ao 

decreto, de forma a restringir sua aplicação a esses casos. 

Acompanharam o voto da relatora os ministros Marco Aurélio (aposentado), Alexandre 

de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques e Luiz 

Fux. Os ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes acompanharam Cármen Lúcia com 

ressalvas. 

1.1.2 Ministro Alexandre de Moraes suspende funcionamento do 

Telegram no Brasil 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão 

completa e integral do funcionamento das atividades do Telegram no Brasil, até que o 

aplicativo de mensagens cumpra decisões judiciais. Segundo o ministro, o Telegram ignora a 

Justiça brasileira e despreza a legislação nacional, ao não atender comandos judiciais. A conduta 

de não se submeter a diretrizes governamentais a partir de princípios que regem a sua política 

de privacidade resultou em sanções em pelo menos 11 países, além do Brasil. 

A determinação foi tomada nos autos da Petição (PET) 9935, que envolve Allan dos 

Santos, por solicitação da Polícia Federal (PF). Em sua decisão, o ministro cita descumprimento 
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a reiteradas decisões do STF envolvendo as contas de Santos e o não atendimento ao convite 

feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para coibir a disseminação de notícias fraudulentas 

(fake news). “O desprezo à Justiça e a falta total de cooperação da plataforma Telegram com os 

órgãos judiciais é fato que desrespeita a soberania de diversos países, não sendo circunstância 

que se verifica exclusivamente no Brasil e vem permitindo que essa plataforma venha sendo 

reiteradamente utilizada para a prática de inúmeras infrações penais”, disse o ministro. 

Para o relator, o desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de 

inúmeras decisões judiciais pelo Telegram, que opera no território brasileiro sem indicar seu 

representante, “é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional 

vigente”, além de contrariar expressamente dispositivo do Marco Civil da Internet (artigo 

10, parágrafo 1º, da Lei 12.965/14). Por isso, em seu entender, estão presentes os requisitos 

necessários para a decretação da suspensão temporária das atividades da plataforma, até que 

haja o cumprimento efetivo e integral das decisões, nos termos destinados aos demais serviços 

de aplicações na internet, conforme prevê o artigo 12, inciso III, do Marco Civil da Internet. 

 

 

 

 

 

Vejamos o Decisium da PET 9935 que findou pela suspensão do Telegram: 

 

Trata-se de representação da autoridade policial pela autorização de adoção de medidas 

em face da empresa TELEGRAM, nos termos dos arts. 19 e 21 da Lei 12.965/14, com 

objetivo de subsidiar a completa apuração dos fatos e circunstâncias investigados nestes 

autos. Inicialmente, a autoridade policial assevera que: (a) após decisão nestes autos, 

encaminhou-se ao aplicativo de comunicação TELEGRAM, por vias indicadas em seu sítio 

de internet, ordem desta SUPREMA CORTE de interrupção de perfis relacionados a 

ALLAN LOPES DOS SANTOS; (b) diante da ausência de resposta e da necessidade de 

dar efetividade à decisão judicial em vigência, torna-se necessário apresentar 

alternativas ao Juízo para deliberações. Segue afirmando a Polícia Federal que “o 

aplicativo TELEGRAM é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com 
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autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não 

colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que 

o torna um terreno livre para proliferação de diversos conteúdos, inclusive com 

repercussão na área criminal”. Destaca a informação prestada pela Divisão de Repressão a 

Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, que indicou que o TELEGRAM “está em franca 

ascensão (o que reforça ainda mais a necessidade de aplicação da legislação pátria, em 

especial do Marco Civil da Internet – Lei nº 12.965/2014 e seu art. 11), ao tempo em que 

sabidamente as autoridades brasileiras seguem sendo solenemente ignoradas pela 

empresa titular do serviço”. [...] No que diz respeito à investigação relacionada a ALLAN 

LOPES DOS SANTOS, argumenta a autoridade policial que o investigado, após o bloqueio 

de seus perfis em outras plataformas, “migrou sua atuação para o TELEGRAM, com 

repetição do modo de agir já descrito nos autos, inclusive buscando a obtenção de 

remuneração por meio de recepção de moedas digitais (bitcoin), cujas doações são 

solicitadas por meio de divulgação em seu perfil no TELEGRAM” [...] 

 

 

O ministro determinou a intimação do presidente da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), Wilson Diniz Wellisch, para que adote imediatamente todas as 

providências necessárias para a efetivação da medida, devendo comunicá-las ao STF em, no 

máximo, em 24 horas. A suspensão deve permanecer até o efetivo cumprimento das decisões 

judiciais anteriores (listadas na decisão), inclusive com o pagamento das multas diárias fixadas 

e com a indicação, em juízo, da representação oficial no Brasil (pessoa física ou jurídica). 

As empresas Apple e Google no Brasil foram intimadas para que insiram obstáculos 

tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do Telegram pelos usuários dos sistemas 

IOS e Android e retirem o aplicativo Telegram das lojas Apple Store e Google Play Store. O 

mesmo deve se dar com relação às empresas que administram serviços de acesso a backbones 

no Brasil, aos provedores de serviço de internet (Algar Telecom, Oi, Sky, Live Tim, Vivo, Net 

Virtua e GVT e às empresas que administram serviço móvel pessoal e serviço telefônico fixo 

comutado. 

Em razão de inúmeras publicações jornalísticas de trechos incompletos da decisão, que 

estava sob sigilo judicial, o ministro Alexandre de Moraes tornou-a pública e determinou a 
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instauração de inquérito para apurar o vazamento da informação por um usuário da rede 

social Twitter. 

Após Telegram cumprir determinações do STF, Ministro Alexandre de Moraes revogou 

bloqueio. Na véspera, o ministro havia dado prazo até este domingo para indicação de 

representante oficial no Brasil, envio de informações sobre providências para combate à 

desinformação e cumprimento integral de decisões que determinaram retirada de conteúdo 

ou bloqueio de canal. 

Conforme a decisão deste domingo, o Telegram indicou Alan Campos Elias Thomaz como 

representante legal no Brasil. “Alan tem experiência anterior em funções semelhantes, além de 

experiência em direito e tecnologia, e acreditamos que ele seria uma boa opção para essa 

posição enquanto continuamos construindo e reforçando nossa equipe brasileira. Alan Campos 

Elias Thomaz tem acesso direto à nossa alta administração, o que garantirá nossa 

capacidade de responder as solicitações urgentes do Tribunal e de outros órgãos relevantes 

no Brasil em tempo hábil”, informou o Telegram. 

O aplicativo afirmou ainda que, como medidas para combate à desinformação no Brasil, 

tem feito monitoramento dos 100 canais mais populares no país; tem acompanhado a mídia 

brasileira; estabelecerá relações de trabalho com agências de checagem; restringirá postagem 

pública para usuários banidos por espalhar desinformação; além de atualizar termos de 

serviços e promover informações verificadas. 

Entre as medidas de combate à desinformação enviadas pelo Telegram está uma análise 

das leis brasileiras e previsão de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Em mensagem assinada por Pavel Durov e equipe, o Telegram voltou a se desculpar 

com o Supremo Tribunal Federal. “Pedimos ao Tribunal que permita que o Telegram continue 

suas operações no Brasil, dando-nos a chance de demonstrar que melhoramos 

significativamente nossos procedimentos". 

De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o Telegram efetivou o cumprimento de 

todas as decisões. “Diante do exposto, considerado o atendimento integral das decisões 

proferidas em 17/3/2022 e 19/3/2022, revogo a decisão de completa e integral suspensão do 

funcionamento do Telegram no Brasil, proferida em 17/3/2022, devendo ser intimado, inclusive 



 

11 

 

por meios digitais – , o Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Wilson 

Diniz Wellisch, para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a 

revogação da medida.” 

O ministro também determinou que as demais empresas envolvidas suspendam as ações 

de bloqueio do aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

Vejamos a ordem imposta pelo Ministro Alexandre de Moraes e as ações tomadas pelo 

Telegram. 

Assim, consideradas as circunstâncias acima noticiadas, representa a Polícia Federal pelo 

encaminhamento de ordem judicial à empresa 

responsável pelo aplicativo TELEGRAM (sem representante legal no país), com 

determinação de: 

 

a) Indicação de pessoa responsável no Brasil para recebimento das demandas policiais 

e judiciais, na forma da lei, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas; 

b) Adoção das providências necessárias para suspender as atividades de ALLAN LOPES 

DOS SANTOS no aplicativo de comunicação TELEGRAM, bem como fornecer, sempre que 

demandado, todas as informações relativas aos dados cadastrais de usuários vinculadas a esta 

ou outras contas, no interesse desta investigação. 

 

DECISIUM DA REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO: 

 

Verifica-se, assim, por parte do TELEGRAM, o INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS DECISÕES 

JUDICIAIS EMANADAS POR ESSA SUPREMA CORTE, nos termos abaixo especificados: 

(1) Bloqueio dos perfis @allandossantos, @artigo220, @tercalivre e @allandossantos2; 
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(2) Indicação do usuário de criação dos mencionados perfis, com todos os dados 

disponíveis (nome, CPF, e-mail), ou qualquer outro meio de identificação possível, além de 

apontar a data de criação do perfil; 

(3) Suspender, imediatamente, o repasse de valores oriundos de monetização, dos serviços 

usados para doações, do pagamento de publicidades e da inscrição de apoiadores e 

advindos de monetização oriunda de lives, inclusive as realizadas por meio de 

fornecimento de chaves de transmissão aos canais/perfis indicados; e 

(4) Indicar de forma individualizada os ganhos auferidos pelos canais, perfis e páginas 

referidos acima, com relatórios a serem apresentados em 20 (vinte) dias. 

 

 

 

1.1.3 Inserção de textos e desenhos em materiais publicitários é 

tributável pelo Imposto Sobre Serviços (ISS) 

 O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão unânime, reconheceu que a 

inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, 

exceto em livros, jornais e periódicos, é atividade tributável pelo Imposto Sobre Serviços (ISS). 

Na sessão virtual encerrada em 8/3, a Corte julgou improcedente a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6034. 

O Tribunal acompanhou o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, de que a 

atividade está inserida em lei complementar como tributável pelo ISS e diz respeito a um 

ato preparatório ao serviço de comunicação propriamente dito, e não à divulgação de materiais, 

o que atrairia a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de 

Comunicação (ICMS-Comunicação). 

Na ação, o Estado do Rio de Janeiro pedia a declaração de inconstitucionalidade do 

subitem 17.25 da lista anexa à Lei Complementar (LC) 116/2003, incluído pela LC157/2016, com 

o argumento de que a inserção de textos nele prevista consiste em veiculação de publicidade. 

O estado sustentava que a Corte adotou o entendimento de que o serviço de veiculação de 
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publicidade representa serviço de comunicação e, por isso, estaria sujeito ao imposto estadual 

(ICMS). 

 

 

Definido pelo art. 156, inciso III, da CF/1988, segundo o qual “compete aos Municípios 

instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar”. Não há qualquer menção ao ISS – também conhecido como 

ISSQN – no Código Tributário Nacional, cabendo à lei complementar (no caso, a LC 116/2003) 

definir os serviços abrangidos por este imposto, sendo excluídos da possibilidade de tributação 

os de transporte interestadual e intermunicipal e os de comunicação (fatos geradores do ICMS). 

CUIDADO! A referida lista anexa é taxativa, mas os Tribunais Superiores admitem uma 

interpretação extensiva de seus itens. 

 

O fato gerador desse imposto de função fiscal pode ser, conforme o art. 1o da LC 

116/2003: 

(1) A prestação de serviços constantes da lista anexa da lei complementar, ainda que 

esses não se constituam como atividade preponderante do prestador; 

(2) O serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior do País;  

CUIDADO! Não confundir com as exportações de serviços para o exterior do País, que 

foram excluídas do campo de incidência do ISS pelo artigo 2o inciso I, da Lei Complementar no 

116/2003, em razão do comando do artigo 156, § 3o, inciso II, da Constituição Federal de 
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198821. Trata-se de exceção ao princípio que impede a União de conceder isenção de tributo 

que não seja de sua competência (isenção heterônoma). 

(3) Os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados 

economicamente através de autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, 

preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

 

 

Em seu voto, o relator explicou que o STF, em diversos julgados, assentou que a solução 

da controvérsia deve ocorrer, em primeiro lugar, a partir da adoção do critério objetivo. Ou 

seja, caso a atividade esteja definida em lei complementar como serviço de qualquer natureza 

tributável pelo imposto municipal, apenas ele deve incidir, ainda que envolva a utilização ou o 

fornecimento de bens, ressalvadas as exceções previstas na própria lei. Por outro lado, caso a 

atividade consista em operação de circulação de mercadoria com serviço não definido na lei 

complementar, deve incidir apenas o imposto estadual. 

Assim, na hipótese dos autos, ainda que se considere essa atividade como mista ou 

complexa, por envolver serviço conectado, em alguma medida, com comunicação, o simples 

fato de ela estar prevista em lei complementar como tributável pelo imposto municipal já 

afastaria a pretensão de incidência do ICMS-comunicação. 

Na avaliação do ministro, a atividade pode ser compreendida como ato preparatório ao 

serviço de comunicação propriamente dito e evidencia a existência de um “fazer humano em 

prol de outrem”, que constitui fato gerador do ISS. Ele lembrou que o Supremo, no julgamento 

do Recurso Extraordinário (RE), estabeleceu diferença entre serviços preparatórios aos de 

comunicação e serviços de comunicação, concluindo que os primeiros não estão no âmbito 

da materialidade do ICMS-comunicação. 
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1.2 Superior Tribunal de Justiça 

1.2.1 Direito de alegar nulidade na impugnação ao cumprimento de 

sentença arbitral decai em 90 dias 

Vencido o prazo de 90 dias para o ajuizamento da ação destinada a anular sentença 

arbitral, a parte não poderá suscitar as hipóteses de nulidade previstas no artigo 32 da Lei de 

Arbitragem (Lei 9.307/1996) pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão 

da decadência 

Perda efetiva de um direito não exercido em tempo legal. Com esse entendimento, a 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a decadência do direito de 

um executado de pleitear a nulidade da sentença proferida contra ele após deixar de 

cumprir um contrato. 

O colegiado reformou acórdão. É a decisão do órgão colegiado de um tribunal. No caso 

do STJ pode ser das Turmas, Seções ou da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Tocantins 

que havia afastado a decadência do direito do executado e declarado nulidades no 

procedimento arbitral, por entender que o prazo de 90 dias da Lei de Arbitragem se aplicaria 

apenas à ação declaratória de nulidade. 

A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que, após o trânsito em julgado, a sentença 

do juízo arbitral faz coisa julgada. 

Eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, sem a possibilidade de recurso. 

material e constitui, por força de lei, título executivo judicial (artigo 515, VII, do Código de 

Processo Civil – CPC). Segundo ela, as vias para impugnar sentenças arbitrais são, sobretudo, 

duas: a impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 33, parágrafo 3º, da Lei 

9.307/1996) e a ação de nulidade (artigo 33, parágrafo 1º, da Lei 9.307/1996). 

A magistrada lembrou que a doutrina considera lícito, ao vencido na arbitragem, utilizar 

as duas vias para sustentar a nulidade da sentença: a ação de invalidação ou a impugnação ao 

cumprimento da sentença, cumulando nesta última os fundamentos da primeira. 
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No entanto, Nancy Andrighi ressaltou que, se a declaração de nulidade com fundamento 

nas hipóteses do artigo 32 da Lei de Arbitragem for pleiteada por meio de ação própria, impõe-

se o respeito ao prazo decadencial de 90 dias, contado do recebimento da notificação da 

sentença parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos (artigo 33, parágrafo 1º). 

 

 

 

 

 

Vejamos a lista de possíveis nulidade de sentença arbitral identificada na lei de 

arbitragem: 

 

Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 

I - for nula a convenção de arbitragem; (Redação dada pela Lei nº 13.129, 

de 2015) (Vigência) 

II - emanou de quem não podia ser árbitro; 

III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou 

corrupção passiva; 

VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, 

desta Lei; e 

VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta 

Lei. 

 

 

Ao observar que a decadência é o fato jurídico que extingue direitos potestativos – 

posições jurídicas que conferem ao seu titular o poder de alterar a esfera jurídica de outro 

sujeito –, a ministra concluiu que, esgotado o prazo de 90 dias previsto na Lei de Arbitragem, 
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"estará fulminado pela decadência o poder formativo de pleitear a nulidade da sentença arbitral 

com fundamento nas hipóteses do artigo 32". 

Na sua avaliação, por ser instituto de direito material, a caracterização ou não da 

decadência não pode ficar à mercê do instrumento processual escolhido pela parte para alegar 

a nulidade. "A escolha entre a ação de nulidade ou a impugnação ao cumprimento de sentença 

em nada interfere na cristalização ou não da decadência", declarou. 

Assim, escoado o prazo de 90 dias, a defesa do executado ficará limitada às matérias 

especificadas no artigo 525, parágrafo 1º, do CPC. 

No caso em análise, a relatora verificou que houve transcurso do prazo decadencial 

entre a sentença arbitral e a ação de nulidade, devendo ser reconhecida a decadência do 

direito de pleitear a anulação com base nas hipóteses do artigo 32 da Lei 9.307/1996. 

1.2.2 STJ veda fixação de honorários por equidade em causas de 

grande valor com apoio no CPC 

 A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu nesta quarta-feira o 

julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade 

da fixação de honorários de sucumbência 

Atribui a parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade 

processual por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico 

forem elevados. 

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas 

teses sobre o assunto: 

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os 

valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. 

É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 

3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda 

Pública na lide. 
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Controvérsia jurídica, conflito de interesses resolvido judicialmente. –, os quais serão 

subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico 

obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo 

ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou 

irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 

Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do 

julgamento. A ministra Nancy Andrighi inaugurou a divergência, por entender que o texto do 

CPC não poderia ser interpretado em sua literalidade, e que em certos casos a condenação 

demasiadamente alta poderia configurar enriquecimento sem causa, no que foi acompanhada 

pelos ministros Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin e Isabel Gallotti. 

Em seu voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às 

hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no 

parágrafo 8º do artigo 85, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não 

condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa 

é muito baixo. 

"A propósito, quando o parágrafo 8º do artigo 85 menciona proveito econômico 

'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor 

patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, 

por exemplo). Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado'", afirmou Og 

Fernandes. 

Vamos relembrar as hipóteses da fixação de honorários sucumbenciais advindas no Art. 

85, §2º e §3º do CPC: 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
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§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 

I - o grau de zelo do profissional; 

II - o lugar de prestação do serviço; 

III - a natureza e a importância da causa; 

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

 

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará 

os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: 

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; 

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; 

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte 

mil) salários-mínimos; 

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem 

mil) salários-mínimos; 

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

 

 

Ao sustentar a inviabilidade da fixação de honorários por equidade em causas de grande 

valor – rejeitando, assim, o pleito da Fazenda Nacional em um dos recursos –, o relator disse 

se tratar apenas da efetiva observância do CPC, "norma editada regularmente pelo Congresso 

Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder 

Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade 

do dispositivo legal". 
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Segundo o ministro, o legislador, ao estabelecer as regras atuais no CPC, buscou superar 

a jurisprudência firmada pelo STJ durante a vigência do CPC de 1973 sobre a fixação de 

honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida. 

"A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros junto ao Congresso 

Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como parte do funcionamento normal 

das instituições", destacou Og Fernandes ao comentar o processo de formulação e aprovação 

do atual código. 

Sobre o temor de honorários demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda é 

vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o relator lembrou que o CPC 

atual prevê especificamente essa situação, ao incluir no parágrafo 3º do artigo 85 a fixação 

escalonada da verba de sucumbência, de 1% a 20% sobre o valor da condenação ou do 

proveito econômico. 

"Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do causídico da parte adversa e 

a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público", concluiu. 

1.3  Tribunal Superior do Trabalho 

1.3.1 Comissária de voo será ressarcida por gastos com maquiagem 

e cuidados pessoais 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso da Gol Linhas Aéreas 

S.A. contra decisão que a condenou a pagar R$ 80 mensais a uma comissária de voo de 

Porto Alegre (RS) a título de ressarcimento por gastos com maquiagem e manicure durante 

o período do contrato de trabalho. Segundo o colegiado, a empresa não indicou corretamente 

o trecho da decisão que pretendia rediscutir no TST. 

Contratada pela Webjet Linhas Aéreas S.A. e dispensada em março de 2013 pela Gol, que 

assumira a outra empresa aérea, a comissária sustentou, na reclamação trabalhista, que era 

obrigada, em todas as jornadas de trabalho, a se apresentar “de forma impecável", 

devidamente maquiada, com o cabelo cuidado e as unhas pintadas. Por isso, pediu 

ressarcimento de, no mínimo, R$ 150 mensais. 
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O juízo de primeiro grau, ao deferir o pedido, frisou que o trabalhador não pode arcar 

com os custos atinentes à execução de sua atividade, que seriam de responsabilidade do 

empregador. De acordo com a sentença, ficou demonstrado, com base em documentos (entre 

eles um “guia de padronização”), que a empresa aérea exigia unhas e maquiagem impecáveis 

de suas comissárias de bordo, “inclusive determinando a compra de produtos importados, caso 

necessário”. Ainda de acordo com o juízo, a apresentação, quando exigida em padrão específico 

pelo empregador, caracteriza-se como meio para a execução do trabalho. 

A condenação foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) 

quanto à obrigação de ressarcimento, mas o valor foi reduzido para R$ 80, com base na média 

de viagens e nos custos dos produtos e, também, no fato de que, em depoimento pessoal, a 

empregada afirmou que não sabia quanto gastava por mês com maquiagem. 

 

 

 

 

 

Relembremos as características do salário e as suas possibilidades. São elementos 

característicos do salário, de acordo com a doutrina: 

 

Caráter alimentar: o salário é fonte de subsistência do trabalhador; 

Caráter forfetário: é definido de forma prévia, não dependendo do 

resultado da atividade empresarial; 

Natureza composta: o salário pode ser composto do salário base e outras 

parcelas; 

Indisponibilidade: não se admite a renúncia ou a transação de verbas 

salariais prejudiciais ao obreiro; 

Periodicidade: o salário é de trato sucessivo, devendo ser pago na 

periodicidade acordada (ex.: mensal, quinzenal, etc); 
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Pós-numeração: via de regra, o salário é pago após a prestação de serviços 

pelo empregado no período correspondente. No entanto, algumas parcelas 

podem ser pagas antes do final do período correspondente, tais como os 

abonos (adiantamentos salariais) e as utilidades. 

Tendência à determinação heterônoma: trata-se de vontade externa 

(norma jurídica, por exemplo) que intervém no exercício das vontades 

contratantes para fixar o salário. 

 

Outro ponto relevante de ser citado é a hipótese do salário in natura. Vejamos as 

previsões na doutrina e na CLT:  

O salário in natura ou salário utilidade é uma espécie de remuneração em bens ou 

serviços, pagos diretamente ao empregado em decorrência do contrato de trabalho, conforme 

preleciona o art. 458, CLT. A doutrina aponta dois requisitos essenciais para a caracterização da 

utilidade como salário in natura: 

• Habitualidade; 

• Gratuidade. 

Portanto, se a utilidade for concedida de forma eventual e onerosa, não há que se falar 

em salário in natura, de modo que não haverá incorporação dessas vantagens na remuneração 

do empregado. Ademais, em nenhuma hipótese, o fornecimento pelo empregador ao 

empregado de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas será considerado salário in natura. Somado 

a isso, a CLT aponta algumas utilidades que não serão consideradas salário in natura, quais 

sejam: 

• Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e 

utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço; 

• Educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, 

compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros 

e material didático; 

• Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso 

servido ou não por transporte público; 
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• Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou 

mediante seguro-saúde; 

• Seguros de vida e de acidentes pessoais; 

• Previdência privada; 

• Vale-cultura. 

A Reforma Trabalhista inseriu o §5o ao art. 458, CLT, segundo o qual, o valor relativo aos 

serviços médicos ou odontológicos também não integram o salário do empregado. 

 

 

Na tentativa de trazer a discussão ao TST, a Gol argumentou que a solicitação de 

apresentação formal para os empregados estaria “longe de configurar um dress code fora do 

padrão ou que exija gastos extras que não fossem do cotidiano”.  Para a empresa, o uso dos 

produtos está vinculado à esfera estritamente pessoal e “são de opção e escolha de tipo diverso 

para cada mulher”. 

Mas, segundo o relator, ministro Hugo Scheuermann, a empresa não cumpriu o requisito 

de indicar o trecho da decisão contra a qual recorre que resume o prequestionamento da 

controvérsia. No caso, o trecho da decisão do TRT reproduzido pela Gol trata do valor da 

indenização, que não foi objeto do recurso de revista. Diante disso, a Turma negou provimento 

ao agravo de instrumento. 

1.3.2 Justiça do Trabalho deve julgar ação envolvendo acusações 

após o término do contrato 

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a competência da Justiça 

do Trabalho para julgar um pedido de indenização por danos morais contra uma empresa 

que fez alegações desabonadoras sobre uma ex-empregada depois de extinto o contrato de 

trabalho. Segundo a decisão, o caso envolve responsabilidade pós-contratual, tendo como 

causa subjacente o contrato havido entre empresa e empregada. 

A empregada trabalhou durante um ano como atendente da Sul Mercadológica e Locação 

Ltda., de Florianópolis (SC), realizando operações de atendimento a clientes em pedidos de 
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emergência, e foi demitida sem justa causa em setembro de 2014. No ano seguinte, ajuizou 

reclamação trabalhista contra a empresa, com pedido de indenização, afirmando que era 

orientada a mentir aos clientes. 

Contudo, no curso da ação trabalhista, a empregadora teria feito várias acusações 

“desabonadoras, injustas e levianas” à ex-empregada, alegando que ela e um colega, ouvido 

como testemunha, teriam sido treinados para prestar depoimentos e mentido em juízo. Ainda 

segundo ela, a empregadora chegou a pedir instauração de inquérito na Polícia Federal contra 

os dois. 

Diante disso, em março de 2016, a atendente ajuizou nova ação, desta vez pedindo a 

condenação da ex-empregadora em razão dessas acusações. 

Todavia, tanto o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Florianópolis quanto o Tribunal Regional 

do Trabalho da 12ª Região (SC) entenderam que o pedido de indenização não estava vinculado 

à relação de trabalho. Para as instâncias ordinárias, a acusação de mentira ou falso testemunho 

teria de ser julgada pela Justiça Comum, e o fato de a atendente ter sido empregada da Sul 

Mercadológica não atrairia a competência da Justiça do Trabalho. 

 

 

 

 

 

A responsabilidade pós-contratual é tema do Direito Civil e do Direito do Consumidor. 

Essa modalidade de responsabilização ocorre após a extinção contratual e independe do 

adimplemento da obrigação.  

No contexto da existência de tal responsabilidade, é necessário induzir uma percepção 

do contrato além do seu mero cumprimento, mas sim como um instrumento para atingir 

finalidades. Assim, o rompimento e a cessão de direitos acessórios contratuais independente do 

adimplemento da obrigação resguarda uma necessidade de amparo e responsabilidade.  
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Portanto, a vista da responsabilidade pós-contratual coliga-se totalmente ao princípio da 

boa-fé, positivado no Art. 422 do CC o qual destaca a leitura do contrato enquanto instrumento, 

por resguardar o princípio durante todas as fases de sua existência incluindo a sua conclusão.  

 

 

 

Para o ministro Mauricio Godinho Delgado, relator do recurso da atendente, a 

competência para julgar o caso é da Justiça do Trabalho, conforme disposto no artigo 114 da 

Constituição Federal. “Os conflitos oriundos da relação de trabalho englobam as condições 

em que os serviços trabalhistas são prestados, assim como danos pré e pós-contratuais 

dele decorrentes”, afirmou. 

Segundo o ministro, o pedido de indenização tem estreita ligação com o contrato de 

trabalho. “As alegadas ofensas direcionadas à trabalhadora, ainda que praticadas pela empresa 

no âmbito da relação jurídica processual, têm como cerne a veracidade dos fatos ocorridos na 

época do vínculo de emprego e manifestados pela empregada em ação trabalhista 

anteriormente ajuizada”, ressaltou. 

O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pela Turma, e o processo, agora, 

deverá retornar à Vara de Florianópolis para novo julgamento. 
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QUADRO SINÓTICO 

 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

ADI 4857 
Decreto sobre greve de servidores federais somente se aplica a serviços essenciais, 

decide STF. 

(PET) 9935 
Ministro Alexandre de Moraes suspende funcionamento do Telegram no Brasil. 

ADI 6034 
Inserção de textos e desenhos em materiais publicitários é tributável pelo Imposto 

Sobre Serviços (ISS). 

REsp 1.928.951. 
STJ :Direito de alegar nulidade na impugnação ao cumprimento de sentença 

arbitral decai em 90 dias. 

REsp1906618 

REsp1850512 

REsp1877883 

REsp1906623 

STJ veda fixação de honorários por equidade em causas de grande valor com 

apoio no CPC. 

ARR-21657-

59.2014.5.04.0005 

TST: Comissária de voo será ressarcida por gastos com maquiagem e cuidados 

pessoais. 

RR-292-

65.2016.5.12.0001 

TST: Justiça do Trabalho deve julgar ação envolvendo acusações após o término 

do contrato. 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 
⮚ Decreto 7.777/2012; 

⮚ Marco Civil da Internet (Artigo 10, parágrafo 1º, da Lei 12.965/14); 

⮚ LC 157/2016; 

⮚ Lei 9.307/1996; 

⮚ Art. 85, Parágrafos 2º ou 3º do Código de Processo Civil (CPC); 

⮚ Art. 114 da Constituição Federal. 
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BOLETIM DE INFORMATIVOS 

 

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

podem cair sua na prova! 

Supremo Tribunal Federal  

⮚ Informativo 1046 

DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos - ADI 2946/DF. 

É constitucional a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos, 

mediante anuência do poder concedente (Lei 8.987/1995, art. 27) 

Nessas hipóteses, a base objetiva do contrato continua intacta. Permanecem o mesmo objeto contratual, 

as mesmas obrigações contratuais e a mesma equação econômico-financeira. O que ocorre é apenas a sua 

modificação subjetiva, seja pela substituição do contratado, seja em razão da sua reorganização empresarial. Em 

nosso sistema jurídico, o que interessa à Administração é, sobretudo, a seleção da proposta mais vantajosa, 

independentemente da identidade do particular contratado, ou dos atributos psicológicos ou subjetivos de que 

disponha. No tocante ao particular contratado, basta que seja pessoa idônea, ou seja, que tenha comprovada 

capacidade para cumprir as obrigações assumidas no contrato, o que também é aferido por critérios objetivos e 

preestabelecidos.  

Ademais, considerando a dinâmica peculiar e complexa das concessões públicas, é natural que o próprio 

regime jurídico das concessões contenha institutos que permitam aos concessionários se ajustarem às adversidades 

da execução contratual com a finalidade de permitir a continuidade da prestação dos serviços públicos e, sobretudo, 

a sua prestação satisfatória ou adequada. A retomada dos serviços pela Administração pode se mostrar 

demasiadamente onerosa para o poder público concedente e uma nova licitação, além de implicar custos altíssimos, 

demanda tempo para seu necessário planejamento e, ao final, pode resultar em tarifas mais caras para os usuários. 

Por fim, ressalta-se que as normas constitucionais que estipulam a obrigatoriedade de licitação na outorga 

inicial da prestação de serviços públicos a particulares não definem os exatos contornos do dever de licitar (CF/1988, 

arts. 37, XXI, e 175, caput) (2). Cabe, portanto, ao legislador ordinário ampla liberdade quanto à sua conformação 

à vista da dinamicidade e da variedade das situações fáticas a serem abrangidas pela respectiva normatização (3). 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em ação direta 

 

DIREITO CIVIL – DIREITO PATRIMONIAL;  
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BEM DE FAMÍLIA; ESPÉCIES DE CONTRATOS; FIANÇA 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PROCESSO DE EXECUÇÃO; PENHORA 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Bem de família: fiança; contrato de locação comercial e penhorabilidade - RE 1307334/SP (Tema 1127 RG) 

TESE FIXADA: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, 

seja residencial, seja comercial.” 

A penhorabilidade de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação também se aplica no 

caso de locação de imóvel comercial. A exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família contida no inciso 

VII do art. 3º da Lei 8.009/1990 (1) é necessária, proporcional e razoável, mesmo na hipótese de locação comercial. 

É necessária e proporcional, pois os outros meios legalmente aceitos para garantir o contrato de locação comercial, 

tais como caução e seguro-fiança, são mais custosos para grande parte dos empreendedores.  

Dessa forma, a fiança afigura-se a garantia que melhor propicia ganhos em termos da promoção da livre 

iniciativa, da valorização do trabalho e da defesa do consumidor. Já a razoabilidade se assenta no fato de que o 

fiador tem livre disposição dos seus bens, o que deixa patente que a restrição ao seu direito de moradia encontra 

guarida no princípio da autonomia privada e da autodeterminação das pessoas, que é um princípio que integra a 

própria ideia ou direito de personalidade. Com esses entendimentos, ao apreciar o Tema 1127 da repercussão 

geral, o Plenário, por maioria, negou provimento á recurso extraordinário. 

 

Superior Tribunal de Justiça  

⮚ Informativo 729  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

AREsp 1.840.462-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 15/03/2022, 

DJe 18/03/2022. 

Compete à Justiça da Infância e da Juventude processar e julgar causas envolvendo reformas de 

estabelecimento de ensino de crianças e adolescentes. 

Na origem, foi ajuizada ação civil pública visando à prestação jurisdicional que garanta que crianças e 

adolescentes possam adequadamente e sem riscos permanecer em escola, instituição de ensino fundamental e 

médio de Carapicuíba/SP, diante de irregularidades prediais graves onde funciona a instituição de ensino. 

Nos termos da Constituição da República (art. 206, I, da CF) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (art. 3º, I, da Lei n. 9.394/1996), o Poder Público deve ter em conta "a igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola". 

A igualdade nas condições para o acesso (matrícula) ao ensino não basta, se as condições de permanência 

e funcionamento da instituição de ensino são precárias. Assim, permanência na escola implica a viabilidade de 
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permanência física e funcionamento das instalações da instituição de ensino sem riscos à integridade física dos 

alunos e professores. 

Sendo, pois, acesso e permanência mutuamente dependentes, a respectiva competência jurisdicional segue 

a mesma lógica. 

Em matéria de acesso (matrícula) ao ensino de crianças e adolescentes e a respectiva competência para o 

conhecimento de demandas judiciais, verifica-se que a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta 

para processar e julgar causas envolvendo matrícula em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da 

Lei n. 8.069/1990. Este entendimento foi assentado, em regime de recursos repetitivos, pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.846.781/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 29/3/2021). 

Esse precedente obrigatório sobre acesso (matrícula) ao ensino se aplica, portanto, a demandas que discutam 

permanência, o que abrange reformas de estabelecimentos de ensino. 

Desse modo, conforme apontado, trata-se de matéria de competência jurisdicional absoluta da Justiça da 

Infância e da Juventude e, por isso, cabe ao órgão fracionário do Tribunal de origem ao qual incumbiria essa 

competência, o julgamento do recurso. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

REsp 1.969.217-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 08/03/2022, DJe 

11/03/2022. 

É nulo o processo em que não houve a intimação e a intervenção do Ministério Público em primeiro grau de 

jurisdição, apesar da presença de parte com enfermidade psíquica grave e cujos legitimados para propor 

eventual ação de interdição possuem conflitos de interesses. 

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a nulidade do processo por ausência de intimação 

e de intervenção do Ministério Público apenas deverá ser decretada quando sobressair prejuízo à pessoa cujos 

interesses deveriam ser zelados pelo Parquet no processo judicial. Não há, em regra, nulidade do processo em 

virtude da ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público em 1º grau de jurisdição quando houver 

a atuação ministerial em 2º grau. 

Entretanto, a regra do art. 178, II, do CPC/2015, ao prever a necessidade de intimação e intervenção do 

Ministério Público no processo que envolva interesse de incapaz, refere-se não apenas ao juridicamente incapaz, 

mas também ao comprovadamente incapaz de fato, ainda que não tenha havido prévia declaração judicial da 

incapacidade. 

Na hipótese, a indispensabilidade da intimação e da intervenção do Ministério Público se justifica pelo fato 

incontroverso de que a parte possui doença psíquica grave, aliado ao fato de que todos os legitimados ordinários 

à propositura de eventual ação de interdição (art. 747, I a III, do CPC/2015) não existem ou possuem conflito de 

interesses com a parte enferma, de modo que a ausência de intimação e intervenção do Parquet teve, como 

consequência, prejuízo concreto à parte. 
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Vislumbra-se, assim, que o único legitimado habilitado a eventualmente propor a ação de interdição seria, 

justamente, o Ministério Público (art. 747, IV, do CPC/2015), que possui legitimidade residual para a hipótese em 

que haja doença mental grave (art. 748, caput, do CPC/2015), mas não tenha havido o ajuizamento da ação de 

interdição pelos demais legitimados (art. 748, I, do CPC/2015). 

Dessa forma, constata-se que o único legitimado indiscutivelmente isento e potencialmente interessado 

em avaliar a eventual necessidade de promover a ação de interdição - o Ministério Público - não foi intimado 

da existência da ação em 1º grau de jurisdição, oportunidade em que teria ciência da enfermidade psíquica grave 

da autora e poderia adotar as medidas adequadas para salvaguardar os seus interesses. 

Assim, é inaplicável o entendimento segundo o qual não há nulidade do processo em virtude da ausência 

de intimação e de intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição quando houver a atuação 

ministerial em segundo grau, uma vez que a ciência do Parquet acerca da ação e da situação da parte ainda em 

primeiro grau poderia, em tese, conduzir à ação a desfecho substancialmente diferente. 

De fato, percebe-se que a intervenção desde o início se fazia necessária não apenas para a efetiva 

participação do Parquet na fase instrutória (por exemplo, requerendo diligências para melhor elucidar a situação 

econômica dos filhos e a suposta impossibilidade de prestar auxílio à mãe), mas também para, se necessário, 

propor a ação de interdição apta a, em tese, influenciar decisivamente o desfecho desta ação. 
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