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Atualizações Jurídicas Relevantes  

Volume 11 – 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 União ajuíza ação contra PE alegando descumprimento de 

contrato sobre Fernando de Noronha 

Chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a ação em que a União requer que seja 

reconhecida a titularidade federal sobre o Arquipélago de Fernando de Noronha e determinada 

a observância, pelo Estado de Pernambuco, do contrato de cessão de uso em condições 

especiais da ilha. A União alega que o contrato, celebrado em 2002, não estaria sendo cumprido 

pelo ente federativo. A Ação Cível Originária (ACO) 3568 foi distribuída ao ministro Ricardo 

Lewandowski. 

Na ação, a Advocacia-Geral da União (AGU) sustenta que o governo estadual está 

embaraçando a atuação da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e de órgãos ambientais 

federais na gestão da área, por entender que o artigo 15 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) atribuiu a propriedade do arquipélago a Pernambuco. 
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De acordo com a União, o descumprimento de cláusulas do contrato estaria 

evidenciado pela concessão de autorizações indevidas para edificações na faixa de praia e 

permissões de uso sem autorização da SPU, pelo crescimento irregular de rede hoteleira, com 

várias denúncias apresentadas ao Ministério Público Federal, pela ocorrência de conflitos de 

competência entre Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) e a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, entre outras irregularidades 

identificadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

Também não estaria sendo cumprida a obrigação de prestação de contas anual das atividades 

desenvolvidas no arquipélago e os pagamentos mensais à União. 

 

A Constituição Federal é composta de três partes: 

 

• Preâmbulo; 

• Parte dogmática; e 

• Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

 

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui normas formalmente 

constitucionais, cujo status jurídico se equipara às normas do corpo permanente. Assim, 

para que seja modificado, deve passar pelo procedimento das emendas constitucionais. Além 

disso, as suas normas podem ser parâmetro de controle de constitucionalidade. A natureza 

jurídica das disposições do ADCT, portanto, é de normas constitucionais e, por isso, poderão 

excepcionar as normas previstas no corpo permanente da CF. 
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Na ação, a União alega que houve tentativa de solução consensual da controvérsia no 

âmbito da CGU, sem sucesso. Ainda de acordo com a argumentação, em novembro do ano 

passado, o Estado de Pernambuco pediu que fosse interrompida a demarcação de terrenos de 

marinha na ilha pela União. Segundo a AGU, o estado, ao não reconhecer o domínio da União 

sobre o arquipélago, teria esvaziado os termos do contrato de cessão, “mormente no tocante 

às competências constitucionais do ente central para gestão de bem público de sua 

titularidade”. 

A União pede a concessão de liminar para que seja declarada sua titularidade sobre o 

arquipélago e determinado ao Estado de Pernambuco o imediato cumprimento do inteiro teor 

do contrato de cessão. No mérito, requer a confirmação da liminar e o fornecimento, pelo 

estado, de informações necessárias ao ressarcimento quanto aos valores devidos a título de 

pagamento mensal sobre as áreas remanescentes cedidas. 

1.1.2 STF valida mudança na Lei Maria da Penha que autoriza 

delegados e policiais a concederem medidas protetivas 

 O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou válida a alteração promovida na Lei Maria 

da Penha (Lei 11.340/2006) para permitir que, em casos excepcionais, a autoridade policial 

afaste o suposto agressor do domicílio ou do lugar de convivência quando for verificado 

risco à vida ou à integridade da mulher, mesmo sem autorização judicial prévia. A decisão, 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6138, julgada na sessão desta quarta-feira (23), 

foi unânime. 

De acordo com a norma, introduzida pela Lei 13.827/2019, diante do risco atual ou 

iminente à mulher em situação de violência doméstica e familiar ou a seus dependentes, o 

agressor será imediatamente afastado do local. A medida poderá ser implementada pelo 

delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca (quando o juiz responsável 

não mora na localidade), ou pelo policial, quando não houver delegado disponível no 

município no momento da denúncia. Nesses casos, um juiz deve ser comunicado, em no 

máximo 24h, para decidir sobre a manutenção ou revogação da cautelar. 
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A Associação de Magistrados do Brasil (AMB), autora da ação, afirmou que, sem que haja 

flagrante delito, a entrada de um policial sem autorização judicial em qualquer domicílio viola 

princípios constitucionais da reserva de jurisdição, do devido processo legal e da inviolabilidade 

do domicílio (incisos XII, LIV e XI do artigo 5º da Constituição Federal). 

No mesmo sentido, o procurador-geral da República sustentou que o afastamento 

provisório do agressor do lar é uma medida cautelar e, por esse motivo, só pode ocorrer com 

autorização prévia do Judiciário. 

 

 

 

 

 

Vejamos as alterações validadas que entraram em vigor a partir da Lei 13.827/2019: 

 

 

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física 

da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o 

agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a 

ofendida: 

I - pela autoridade judicial; 

II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou 

III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado 

disponível no momento da denúncia. 

§ 1º  Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção 

ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público 

concomitantemente. 

§ 2º  Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida 

protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.” 

 

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. 
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Parágrafo único.  As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados 

mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do 

Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de 

assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. 

 

 

 

Já o advogado-geral da União defendeu a constitucionalidade da norma. Segundo ele, 

a medida é excepcional e visa dar celeridade à proteção da mulher em situações de violência 

doméstica nas quais não é possível, com a devida urgência, conseguir autorização judicial prévia. 

Em seu voto, o relator da ADI, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a autorização 

legal para que policiais e delegados de polícia atuem de forma supletiva para interromper o 

ciclo de violência doméstica não viola a prerrogativa constitucional do Judiciário de decretar 

medidas cautelares. Ele lembrou que, em última análise, é um juiz que irá decidir, em 24h, se 

a medida deve ser mantida. Além disso, em situações excepcionais, como flagrante delito e 

desastres, a Constituição permite a invasão do lar sem autorização judicial prévia. 

Outro aspecto destacado pelo relator é que a Constituição (artigo 226, parágrafo 8) exige 

que o Estado assegure assistência à família, criando mecanismos para coibir a violência no 

âmbito de suas relações. As convenções internacionais sobre o tema, por sua vez, preconizam 

que, para prevenir e combater o problema, são necessários instrumentos efetivos e eficazes para 

afastar o suposto agressor. 

Em relação à adequação e à proporcionalidade da norma, o relator argumentou que, 

embora 1.464 municípios brasileiros não tenham delegacia de polícia, nos três anos de vigência 

da regra, o afastamento foi aplicado pela autoridade policial apenas 642 vezes, das quais 

344 foram confirmadas pelo juiz responsável e 298 revogadas. Para o ministro, constada uma 

agressão ou sua iminência, não é razoável que o policial volte à delegacia e deixe o suposto 

agressor com a potencial vítima. 

O ministro Alexandre de Moraes salientou que durante a pandemia aumentaram os casos 

de violência doméstica e nesse período, 24,4% das mulheres brasileiras com mais de 16 anos 

sofreram algum tipo de violência ou agressão, física ou psicológica. Segundo ele, 66% dos 
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feminicídios ocorreram na casa da vítima e 3% na do agressor. Em 97% dos casos, afirmou, não 

havia qualquer medida protetiva contra o agressor. 

1.1.3 2ª Turma: condenação por consumo de drogas não gera 

reincidência 

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, manteve 

decisão do ministro Edson Fachin que determinou ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) 

que refaça a dosimetria da pena imposta a um condenado por tráfico de drogas sem 

considerar a reincidência de condenação anterior por porte de droga para consumo próprio. 

Nesta terça-feira (22), ao negar provimento ao agravo regimental do Ministério Público 

Federal (MPF) no Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 178512, o colegiado considerou 

que, se a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) não estabeleceu pena privativa de liberdade para esse 

crime, previsto no artigo 28, não é razoável que a condenação anterior repercuta 

negativamente na dosimetria de nova pena.   

 

 

 

 

 

 

Vejamos as principais partes da ementa do decisium: 

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de 

transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por 

crime anterior. E, se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não 

configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para 

fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja 

crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de 

serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou 

curso educativo", mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer pos-

sibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como no 

caso das penas substitutivas. Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionali-

dade do artigo 28 da Lei de Drogas, que está cercado de acirrados debates acerca 
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da legitimidade da tutela do direito penal em contraposição às garantias constituci-

onais da intimidade e da vida privada, está em discussão perante o Supremo Tribunal 

Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659 para de-

cidir sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal, ocasião em que o 

ilustre relator, Ministro Gilmar Mendes, votando pela descriminalização do porte de dro-

gas para consumo próprio, consignou que "Assim, tenho que a criminalização da posse 

de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desneces-

sariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias mani-

festações, de forma, portanto, claramente desproporcional.” Assim, em face dos questi-

onamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo 

de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políti-

cas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do consumo 

do que as medidas previstas atualmente, que reconhecidamente não têm apresentado  

qualquer resultado prático em vista do crescente aumento do tráfico de drogas, tenho 

que o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do 

artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência.”  

(STF - RHC: 178512 SP 0103280-66.2019.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de 

Julgamento: 14/12/2020, Data de Publicação: 16/12/2020) 

 

 

G.R.O. foi condenado por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei de Drogas - Lei 11.343/2006) 

à pena de seis anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado. Na dosimetria, o juízo 

considerou que uma condenação anterior por porte de droga para uso próprio (artigo 28) 

caracterizaria reincidência, e sua pena-base foi aumentada em um sexto. A dosimetria foi 

mantida pelo TJ-SP e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No STF, a defesa buscava o 

redimensionamento da pena e a modificação do regime prisional para o mais brando. 

O relator, ministro Edson Fachin, acolheu em parte o pedido, por verificar ilegalidade da 

dosimetria quanto à reincidência, e o MPF recorreu. O julgamento do agravo teve início em 

novembro de 2021, e, após o voto do relator, foi suspenso por pedido de vista do ministro 

Nunes Marques. 

Na sessão de hoje, o ministro Fachin reafirmou o entendimento de que é 

desproporcional considerar a condenação anterior pela prática de porte de droga para 
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consumo próprio para configurar reincidência e afastar o redutor por tráfico privilegiado 

(quando o réu é primário, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa). 

O relator observou que o crime de porte para uso próprio não culmina em pena 

privativa de liberdade, mas apenas em advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de 

serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa educativo. “Se o 

legislador excluiu a cominação de pena privativa de liberdade para o tipo do artigo 28 da Lei 

de Drogas, não parece razoável que condenação anterior repercuta negativamente na 

dosimetria”, observou. 

Ele lembrou, ainda, que a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas está sendo 

questionada no Recurso Extraordinário (RE) 635659, sob a sistemática da repercussão geral 

(Tema 506). Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski acompanharam o relator. 

Em seu voto-vista, o ministro Nunes Marques divergiu, por entender que o porte de 

droga para uso pessoal mantém a natureza de crime, apesar de a lei não prever pena privativa 

de liberdade. O ministro André Mendonça votou no mesmo sentido. 

1.2 Superior Tribunal de Justiça 

1.2.1 Juros de mora relativos a diferenças de aluguéis vencidos devem 

incidir desde a intimação dos executados 

No âmbito da ação renovatória, inexistindo prazo fixado na sentença para a quitação das 

diferenças dos aluguéis vencidos, os respectivos juros de mora Retardamento ou o imperfeito 

cumprimento de uma obrigação devem incidir desde a intimação. 

A comunicação escrita para dar ciência de atos e termos de um processo. dos 

executados para pagamento na fase de cumprimento de sentença, conforme o artigo 523, caput, 

do Código de Processo Civil. O entendimento foi firmado pela Terceira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), ao reformar acórdão 

No caso do STJ pode ser das Turmas, Seções ou da Corte Especial do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJSP) que havia considerado a data de apuração de um novo laudo 

pericial o termo inicial dos juros moratórios relativos às diferenças de aluguéis. 
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A controvérsia teve origem em ação renovatória de locação de imóvel ajuizada por 

uma empresa de telefonia, objetivando a renovação compulsória do contrato firmado com os 

donos de área comercial destinada à colocação de antenas. O juízo de primeiro grau determinou 

o novo valor do aluguel e fixou as diferenças devidas em R$ 37.897,17, com juros de mora de 

1% ao mês, desde a data apurada no laudo pericial. 

Ao recorrer ao STJ, a operadora alegou ofensa ao artigo 73 da Lei 8.245/1991 e ao artigo 

397 do Código Civil, ao argumento de que, em ação renovatória julgada procedente, os juros 

de mora relativos às diferenças de aluguéis apuradas devem incidir desde o trânsito em 

julgado. 

Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, a sentença que julga procedente a ação 

renovatória possui natureza constitutiva – na medida em que cria novo contrato de locação 

entre as partes que se justapõe ao anterior – e, muitas vezes, condenatória – quando fixa novo 

valor para o aluguel. 

Segundo ela, a sentença de procedência do pedido renovatório produz efeitos ex tunc. 

Efeitos jurídicos retroativos., ou seja, "o novo aluguel é devido desde o primeiro dia 

imediatamente posterior ao fim do contrato primitivo". A magistrada explicou que, fixado o 

novo valor, "pode remanescer saldo relativo às diferenças de aluguéis vencidos em favor do 

locador ou do locatário, a depender de o novo valor ser, respectivamente, maior ou menor do 

que o original". 

Assim, conforme a magistrada, as diferenças dos aluguéis vencidos, se existentes, serão 

executadas nos próprios autos da ação renovatória e pagas de uma só vez, como preceitua o 

artigo 73 da Lei 8.245/1991. Tal dispositivo – acrescentou – se refere "àquelas hipóteses que 

ocorrem com grande frequência, nas quais a ação renovatória ajuizada se encerra após o término 

do prazo do contrato a renovar". 
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Vejamos o artigo do CPC em que a relatora fixou o entendimento do início da incidência 

dos juros da mora:  

 

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso 

de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 

requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de 

multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 

previstos no § 1º incidirão sobre o restante. 

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

 

 

Segundo a relatora, o entendimento consagrado de que, em regra, os juros de mora 

incidem desde a citação não se aplica à hipótese de ação renovatória de aluguel. Isso porque, 

na renovatória, a citação não constitui o devedor em mora, pois, quando da sua ocorrência, 

ainda não é possível saber quem será o credor e quem será o devedor das diferenças, se 

existentes – o que somente ficará claro após o trânsito em julgado (REsp 86.093). 

"Deve-se considerar que, no momento da citação, a dívida relativa às diferenças dos 

aluguéis, se existente, é ainda ilíquida, pois somente com a prolação, pronunciar, ou também 

termo usado para o ato de dar a decisão sobre um processo. da sentença ou posterior liquidação 

– se necessário – é que se estará diante de dívida certa, líquida e exigível", completou. 

A ministra destacou ainda que não se pode falar em mora desde a citação pois "a própria 

Lei do Inquilinato exige que o locatário ajuíze a ação renovatória no primeiro semestre do 

último ano de vigência do contrato primitivo", de modo que, em regra, quando ocorre a 

citação, ainda existe, é válido e eficaz o contrato anterior – ao qual o locatário está, nesse 

momento, adstrito. 

Diante disso, afirmou Nancy Andrighi, o termo inicial dos juros de mora relativos às 

diferenças dos aluguéis vencidos será a data para pagamento fixada na própria sentença 
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transitada em julgado (mora ex re) ou a data da intimação do devedor – prevista no artigo 523 

do CPC – para pagamento na fase de cumprimento de sentença (mora ex persona). 

1.3  Tribunal Superior do Trabalho 

1.3.1 Auxiliar que não justificou ausência à audiência pode ter de 

pagar custas processuais 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento de que o 

trabalhador, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, pode ser condenado ao 

pagamento das custas processuais, se não apresentar motivo legalmente justificável para 

sua ausência à audiência inicial designada pelo juiz. No recurso analisado, o colegiado 

observou as novas regras incorporadas à CLT com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista 

(Lei 13.467/2017). 

O caso que chegou à Sexta Turma teve início com uma ação ajuizada por um auxiliar de 

operação de São Bernardo do Campo (SP) contra a JRD Logística de Marketing, que pretendia 

o recebimento de diferenças salariais do seu contrato de trabalho com a empresa na função 

de montador.   

Contudo, como ele havia faltado à audiência inaugural, a ação foi arquivada pelo juiz da 

8ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo. Condenado a pagar as custas processuais, 

o trabalhador foi liberado em seguida, por ser beneficiário da justiça gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos a nova redação dada pela lei 14.467/2017 em relação as custas processuais do 

beneficiário da justiça gratuita sucumbente: 
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Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da 

reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão 

quanto à matéria de fato. 

§ 1º Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova 

audiência. 

§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das 

custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da 

justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por 

motivo legalmente justificável. 

§ 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2º é condição para a propositura de 

nova demanda. 

 

 

A JRD, ao recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), argumentou que, 

de acordo com a legislação em vigor, na hipótese de ausência injustificada do trabalhador à 

audiência de instrução, a ação será arquivada, e ele condenado ao pagamento das custas 

processuais, mesmo que tenha o benefício da gratuidade da justiça. Segundo a empresa, o 

pagamento das custas é condição para o ajuizamento de nova ação na Justiça, nos termos 

do artigo 844, parágrafo 3º, da CLT. 

O TRT rejeitou o recurso por entender que a JRD não teria nenhuma vantagem com a 

condenação do ex-empregado, uma vez que as custas são destinadas à União. Na avaliação 

do Tribunal Regional, a empresa teria interesse na condenação apenas em tese, ou seja, se ele 

viesse a propor uma nova reclamação no futuro. 

O relator do recurso de revista da empresa, ministro Augusto César, destacou que, para 

as reclamações trabalhistas ajuizadas após a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, é possível 

a condenação ao pagamento das custas processuais do beneficiário da justiça gratuita que 

não apresentar motivo legalmente justificável para a sua ausência na audiência inicial, no 

prazo de 15 dias a partir da sentença. 

O ministro explicou que essa situação, prevista no artigo 844, parágrafo 2º, da CLT, não 

significa ofensa à garantia constitucional de acesso à Justiça nem à garantia de prestação 



 

17 

 

de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovem insuficiência de 

recursos. O que justifica essa medida é o intuito de impedir uma litigância irresponsável, ou 

temerária, em que o trabalhador provoca infundadamente o Judiciário ou onera a parte 

contrária com demanda judicial sem interesse, de fato, em submeter-se ao julgamento. 

A partir dessa interpretação, o ministro determinou o retorno do processo à Vara do 

Trabalho, a fim de que o trabalhador seja notificado a apresentar o motivo do seu não 

comparecimento à audiência, no prazo de 15 dias, sob pena de condenação no pagamento das 

custas processuais. 
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QUADRO SINÓTICO 

 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

ACO 3568 
União ajuíza ação contra PE alegando descumprimento de contrato sobre 

Fernando de Noronha. 

ADI 6138 
STF valida mudança na Lei Maria da Penha que autoriza delegados e policiais a 

concederem medidas protetivas. 

RHC 178512 2ª Turma: condenação por consumo de drogas não gera reincidência 

REsp 1.929.806. 
Juros de mora relativos a diferenças de aluguéis vencidos devem incidir desde a 

intimação dos executados. 

RR-1000851-

33.2019.5.02.0468  

Auxiliar que não justificou ausência à audiência pode ter de pagar custas 

processuais. 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 
⮚ Artigo 15 ADCT; 

⮚ Lei 13.827/2019; 

⮚ Artigo 28 Lei 11.343/2006; 

⮚ Artigo 73 da Lei 8.245/1991;  

⮚ Artigo 397 do Código Civil; 

⮚ Lei 13.467/2017. 
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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 1047 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS;  

DIREITO PROCESSUAL PENAL – PROVA; INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

Interceptação telefônica e prorrogações sucessivas - RE 625263/PR (Tema 661 RG). “São lícitas as sucessivas 

renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9.296/1996 e 

demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a 

decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que 

sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções 

de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.” 

 

A interceptação telefônica pode ser renovada sucessivamente se a decisão judicial inicial e as prorrogações 

forem fundamentadas, com justificativa legítima, mesmo que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. 

Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 2º da Lei 9.296/1996 (1) e ser demonstrada a necessidade 

concreta da interceptação, bem assim a complexidade da investigação. Em qualquer hipótese — decisão inicial ou 

de prorrogação —, a motivação deve ter relação com o caso concreto. No tocante às prorrogações, não precisa 

ser, necessariamente, exauriente e trazer aspectos novos. Cumpre observar que a ausência de resultado 

incriminatório obtido com eventual interceptação de comunicações telefônicas não impede a continuidade da 

diligência. Quanto à duração total de medida de interceptação telefônica, atualmente não se reconhece a existência 

de um limite máximo de prazo global a ser abstratamente imposto. 

Por oportuno, o prazo máximo de duração do estado defesa (CF, art. 136, § 2º) (2) não é fundamento para 

limitar a viabilidade de renovações sucessivas. Com esses entendimentos, ao apreciar o Tema 661 da repercussão 

geral, o Plenário, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar a validade, no caso concreto, 

das interceptações telefônicas realizadas e de todas as provas delas decorrentes. Vencidos os ministros Gilmar 

Mendes (relator), Dias Toffoli, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. 

DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
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PIS e COFINS: parcela não dedutível da base de cálculo - RE 1049811/SE (Tema 1024 RG). “É 

constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das 

contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de 

crédito e débito.” 

 

O valor total recebido por empresa, mediante venda por meio de cartão de crédito ou débito, ainda que 

uma parte desse montante seja repassado à administradora do cartão, se insere na base de cálculo das 

contribuições para o PIS e para a COFINS. As taxas retidas pelas administradoras de cartões de crédito e débito 

constituem custos operacionais do contribuinte, repassados aos clientes no momento da venda ou da prestação 

dos serviços, integrando, dessa forma, o conceito de faturamento. Nesses termos, eventual interpretação que retire 

os custos operacionais do conceito legal de faturamento acaba por esvaziar a base de cálculo da incidência fiscal. 

Ademais, não existindo em nosso ordenamento jurídico previsão que autorize a hipótese de não incidência 

pretendida pelo recorrente, descabe ao Poder Judiciário desempenhar a função de legislador positivo. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 1024 da repercussão geral, 

negou provimento ao recurso extraordinário 

 

Superior Tribunal de Justiça  

⮚ Informativo 730  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 16/03/2022. (Tema 1076).  

 

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da 

causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos 

percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na 

lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito 

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

 

II) Apenas se admite 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. 

 

O objeto da controvérsia é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, a fim de 

compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação 

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

O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e 

somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em 
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situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito 

econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. 

A propósito, quando o § 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". 

Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, 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 em 

comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 

Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo 

STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia 

com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada 

pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda 

tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 

Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. 

É perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham 

decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto 

legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de 

entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de 

common law como overriding. 

Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça 

Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas 

hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC". 

Não se pode alegar, que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na 

razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem 

elevados. 

O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, 

traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual 

aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque 

só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do 

CPC/2015. 

O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor 

levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae -, deve ser utilizado não para 

respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, 

§ 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 

Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda 

Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências 

entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na 

Segunda Seção (nos moldes do REsp 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), 
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no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, 

conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou 

proveito econômico elevados. 

O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada 

para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada 

de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, 

sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja 

enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra 

o ente público. Não é adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de 

razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 

A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para 

afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito 

Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a 

natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 

2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é 

considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição 

extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido 

do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do 

CPC/2015 ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 

Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade 

de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo 

com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um 

dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 

É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor 

posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a 

extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, 

ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca 

atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do 

ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. O Poder Judiciário não pode 

premiar tal postura. 

A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - 

apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do 

baixo custo em caso de derrota. 

O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela 

Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em 

valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a 

consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de 

dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo 

comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 
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A postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação 

do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da 

CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 

Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos 

efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC/2015. Isso porque, 

no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de 

consolidação. 

Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto 

visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja 

prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, 

como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 

 

 



 

25 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

______. 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 29/03/2022. 

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

Acessado em 29/03/2022. 

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

29/03/2022.  

 

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

