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LEI 14.138/2021:  
NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO, A RECUSA DO PARENTE 
CONSANGUÍNEO DO SUPOSTO PAI DE FORNECER 
MATERIAL GENÉTICO PARA O EXAME DE DNA  
GERA PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE

A Lei nº 14.138/2021 acrescentou o § 2º ao art. 2º-A da Lei nº 8.560/92, para permitir, em sede de ação 
de investigação de paternidade, a realização do exame de pareamento do código genético (DNA)  
em parentes do suposto pai.

Vamos entender a alteração legislativa a partir da análise de duas situações hipotéticas:

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA 1:

Lucas ajuizou ação de investigação de paternidade contra João alegando que este seria seu pai.

O juiz designou data para que autor e réu fornecessem material genético a fim de que fosse feito exame 
de pareamento do código genético (DNA) para descobrir se existe realmente o alegado vínculo biológico.

Ocorre que, no dia marcado, somente Lucas compareceu ao laboratório. João, mesmo intimado, não se 
fez presente nem apresentou qualquer justificativa para a sua ausência.

Nesse caso, o juiz pode determinar a condução coercitiva de João (suposto pai) para realizar o exame?

NÃO. Não é possível a condução coercitiva do investigado (ou de seus sucessores) para a coleta do mate-
rial genético necessário ao exame de DNA, por se tratar de medida sub-rogatória que viola a liberdade de 
locomoção do suposto genitor. Nesse sentido:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal repudia a determinação compulsória ou condução  
coercitiva ao fornecimento de material genético.

STF. 1ª Turma. RHC 95183, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 09/12/2008.
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O que acontece, então, nessas situações? Qual é a 
solução prevista pelo ordenamento jurídico?

Haverá uma presunção relativa de que o réu, que se 
recusou a fazer o DNA, é realmente o pai do autor. O 
STJ editou uma súmula espelhando essa conclusão:

Súmula 301-STJ: Em ação investigatória, a 
recusa do suposto pai a submeter-se ao exa-
me de DNA induz presunção juris tantum de 
paternidade.

Essa solução jurídica encontra-se prevista no art. 
231 do Código Civil e no § 1º do art. 2º-A da Lei nº 
8.560/92:

CC/2002

Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a 
exame médico necessário não poderá apro-
veitar-se de sua recusa.

Lei nº 8.560/92

Art. 2º-A. Na ação de investigação de pater-
nidade, todos os meios legais, bem como 
os moralmente legítimos, serão hábeis para 
provar a verdade dos fatos.

 § 1º A recusa do réu em se submeter ao exa-
me de código genético - DNA gerará a pre-
sunção da paternidade, a ser apreciada em 
conjunto com o contexto probatório.

(...)

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA 2:

Pedro faleceu e deixou um único filho registrado: 
Tiago, único herdeiro.

Depois do falecimento, a mãe de Carlos lhe con-
tou que Pedro era seu pai e que ele nunca acei-
tou registrá-lo como filho.

Carlos ajuizou ação de investigação de paterni-

dade post mortem contra Tiago pedindo para ser 
reconhecido como filho de Pedro.

O juiz designou data para que Carlos e Tiago 
fornecessem material genético a fim de que fosse 
feito o exame de DNA.

Ocorre que, no dia marcado, somente Carlos 
compareceu, tendo Tiago se recusado a ir.

Neste segundo caso, também é possível aplicar a 
Súmula 301 do STJ? Se quem recusa fornecer o ma-
terial genético é o sucessor do suposto pai, mesmo 
assim será possível aplicar a presunção de que trata 
a Súmula 301 do STJ? 

SIM. A Súmula 301 do STJ também se aplica para 
a situação na qual o sucessor do suposto pai (já 
falecido) se recusa a fazer o DNA. Assim, em tese, 
diante da recusa de Tiago, o juiz poderia aplicar a 
presunção da Súmula 301 do STJ. Esse é o enten-
dimento consolidado do STJ:

A presunção de paternidade reconhecida no 
enunciado nº 301/STJ não se limita à pessoa 
do investigado, alcançando, do mesmo modo, 
os réus (familiares) que a ela se contrapõem, 
negando-se à realização de exame que poderia 
trazer definitivas luzes acerca da controvérsia. 

STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1492432/SP, Rel. 
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
25/04/2017. 

Inexistindo a prova pericial capaz de propiciar 
certeza quase absoluta do vínculo de paren-
tesco (exame de impressões do DNA), diante 
da recusa dos avós e dos irmãos paternos 
do investigado em submeter-se ao referido 
exame, comprova-se a paternidade mediante 
a análise dos indícios e presunções existentes 
nos autos, observada a presunção juris tan-
tum, nos termos da Súmula 301/STJ. 

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1651067/RS, Rel. 
Min. Raul Araújo, julgado em 11/02/2020.
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A recusa imotivada da parte investigada em 
se submeter ao exame de DNA, no caso, os 
sucessores do autor da herança, gera a pre-
sunção iuris tantum de paternidade à luz da 
literalidade da Súmula nº 301/STJ.

STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1260418/MG, 
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado 
em 20/04/2020.

O que fez a Lei nº 14.138/2021? 

Acrescentou um parágrafo ao art. 2º-A da Lei nº 
8.560/92 positivando o entendimento no sentido 
de que a presunção de paternidade também se 
aplica aos sucessores do suposto pai. 

Veja a redação do dispositivo inserido:

Art. 2º-A (...)

§ 2º Se o suposto pai houver falecido ou não 
existir notícia de seu paradeiro, o juiz deter-
minará, a expensas do autor da ação, a rea-
lização do exame de pareamento do código 
genético (DNA) em parentes consanguíneos, 
preferindo-se os de grau mais próximo aos 
mais distantes, importando a recusa em pre-
sunção da paternidade, a ser apreciada em 
conjunto com o contexto probatório.

Importante registrar duas últimas observações 
sobre o tema:

1) A presunção decorrente da recusa é relativa e, 
portanto, deverá ser apreciada em conjunto com 
as demais provas produzidas no processo. Assim, 
é possível, em tese, que, mesmo com a recusa e a 
presunção firmada, o juiz julgue o pedido impro-
cedente, se o restante do conjunto probatório 
refutar a presunção e indicar que as alegações do 
autor não são verdadeiras.

2) O dispositivo afirma que o exame de DNA será 
pago pelo autor da ação (“a expensas do autor da 
ação”). Essa previsão não se aplica para o caso de 
autor beneficiário da justiça gratuita.

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, o 
exame será custeado pelo Estado, nos termos 
do art. 98, § 1º, V, do CPC c/c o art. 5º, LXXIV, da 
CF/88:

Art. 98 (...)

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

(...)

V - as despesas com a realização de exame 
de código genético - DNA e de outros exames 
considerados essenciais;

Art. 5º (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insu-
ficiência de recursos;

Nesse sentido:

(...) 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o 
Estado deve arcar com os custos referentes 
ao exame de DNA determinado em ação de 
investigação de paternidade, tendo em vista a 
hipossuficiência das partes.

2. Nos termos do que dispõe o art. 98, § 1º, 
inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, 
a gratuidade da justiça compreende as des-
pesas com a realização de exame de código 
genético - DNA e de outros exames considera-
dos essenciais.



REPORTAGEM 
DE CAPA

4

3. Em relação à responsabilidade pelo pagamento da despesa correlata, cabe ao Estado o custeio 
do exame de DNA em favor dos hipossuficientes, a teor do que proclama o art. 5º, inciso LXXIV, da 
Constituição Federal (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos”), viabilizando, assim, o efetivo exercício do direito à assistência judiciária 
gratuita e, em última análise, ao próprio acesso ao Poder Judiciário, não sendo admissível a discussão 
de questões orçamentárias pelo poder público na tentativa de se eximir da responsabilidade atribuída 
pelo texto constitucional. (...)

STJ. 3ª Turma. RMS 58.010/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/04/2019.

O art. 95 do CPC traz regras detalhadas sobre o tema, prevendo que o Estado pode recobrar a quantia da 
parte sucumbente:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do 
perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determina-
da de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, 
ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder 
Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de 
ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respecti-
vo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Públi-
ca para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, 
a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da 
estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja 
beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º.

§ 5º Para fins de aplicação do § 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria 
Pública.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional a chamada cota de 
tela, ou seja, a obrigatoriedade de 
que os cinemas brasileiros exibam 
filmes nacionais durante um número 
mínimo de dias por ano

São constitucionais a cota de tela, consistente 
na obrigatoriedade de exibição de filmes nacio-
nais nos cinemas brasileiros, e as sanções admi-
nistrativas decorrentes de sua inobservância.

A denominada “cota de tela” promove inter-
venção voltada a viabilizar a efetivação do 
direito à cultura, sem, por outro lado, atingir 
o núcleo dos direitos à livre iniciativa, à livre 
concorrência e à propriedade privada, apenas 
adequando as liberdades econômicas à sua 
função social.

STF. Plenário. RE 627432/RS, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 18/3/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 704) (Info 1010).

 � É constitucional a exigência editalí-
cia de percentuais mínimos e máxi-
mos para a exibição da programação 
especial de produção local em pro-
cessos seletivos de outorga dos servi-
ços de radiodifusão

São constitucionais os procedimentos licitató-
rios que exijam percentuais mínimos e máxi-
mos a serem observados pelas emissoras de 
rádio na produção e transmissão de progra-
mas culturais, artísticos e jornalísticos locais, 
nos termos do art. 221 da Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1070522/PE, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 18/3/2021 (Repercussão Geral 
– Tema 1013) (Info 1010). 

 � Cabe ADPF quando se alega que está 
havendo uma omissão por parte do 
poder público

A arguição de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF) é instrumento eficaz de 
controle da inconstitucionalidade por omissão.

A ADPF pode ter por objeto as omissões do 
poder público, quer totais ou parciais, nor-
mativas ou não normativas, nas mesmas 
circunstâncias em que ela é cabível contra os 
atos em geral do poder público, desde que 
essas omissões se afigurem lesivas a preceito 
fundamental, a ponto de obstar a efetividade 
de norma constitucional que o consagra.

STF. Plenário. ADPF 272/DF, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 25/3/2021 (Info 1011).

 � Lei estadual pode proibir publicidade 
dirigida às crianças nos estabeleci-
mentos de educação básica

É constitucional legislação estadual que proí-
be toda e qualquer atividade de comunicação 
comercial dirigida às crianças nos estabeleci-
mentos de educação básica.

STF. Plenário. ADI 5631/BA, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 25/3/2021 (Info 1011).

DIREITO CONSTITUCIONAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

6

Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não é obrigatória a instituição de Ministério Público especial junto ao TCM 

Os Tribunais de Contas dos Estados são organizados pelas Constituições Estaduais. Contudo, por 
força do princípio da simetria, as regras do TCU também são aplicadas, no que couber, aos TCE’s, 
conforme determina o art. 75 da CF:

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição 
e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que 
serão integrados por sete Conselheiros.

Vale ressaltar que o princípio da simetria previsto nesse art. 75 aplica-se:

• aos Tribunais de Contas Estaduais; e

• aos Tribunais de Contas dos Municípios.

Por outro lado, essa simetria não abrange o Tribunal de Contas do Município (TCM).

O preceito veiculado pelo art. 75 da Constituição Federal aplica-se, no que couber, à organização, 
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais 
e Conselhos de Contas dos Municípios, excetuando-se ao princípio da simetria os Tribunais de Con-
tas do Município.

Dessa forma, não é obrigatória a instituição e regulamentação do Ministério Público especial junto 
ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

STF. Plenário. ADPF 272/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 25/3/2021 (Info 1011).

 � É inconstitucional Decreto que autoriza o Ministério da Educação a nomear di-
retor interino de centros técnicos federais sem observância do processo eleitoral 
que conta com a participação da comunidade escolar

A previsão de nomeação “pro tempore”, pelo Ministro da Educação, de dirigentes de instituições de 
ensino federais viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da proporcionalidade, da auto-
nomia e da gestão democrática do ensino público.

É cabível ação direta de inconstitucionalidade contra Decreto presidencial quando este assume 
feição flagrantemente autônoma, ou seja, quando não regulamenta lei, apresentando-se como ato 
normativo independente que inova na ordem jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos 
e deveres.

STF. Plenário. ADI 6543/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/3/2021 (Info 1011).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional a lei que permitiu a contratação direta (sem licitação) do Ser-
pro, pela União, para prestação de serviços de tecnologia da informação consi-
derados estratégicos

É constitucional o art. 2º da Lei nº 5.615/70, com redação dada pela Lei nº 12.249/2010, que dispen-
sa a licitação a fim de permitir a contratação direta do Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro), pela União, para prestação de serviços de tecnologia da informação considerados estraté-
gicos, assim especificados em atos de ministro de Estado, no âmbito do respectivo ministério.

Há evidente interesse público a justificar que serviços de tecnologia da informação a órgãos como a 
Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria da Receita Federal, integrantes da estrutura do Minis-
tério da Economia, sejam prestados com exclusividade por empresa pública federal criada para esse 
fim, como é o caso do Serpro.

STF. Plenário. ADI 4829/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 20/3/2021 (Info 1010). 

 � Convocação de concludentes do curso de Medicina e que haviam sido dispensa-
dos do serviço militar obrigatório por excesso de contingente: não há repercus-
são geral por ausência de questão constitucional

Não alcança envergadura constitucional a controvérsia relativa à convocação para o serviço militar 
obrigatório de estudante de Medicina — após a conclusão do curso —, anteriormente dispensado 
por excesso de contingente.

STF. Plenário. RE 754276/RS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 20/3/2021 (Info 1010).

DIREITO ADMINISTRATIVO

 �Declarada a inexistência jurídica da sentença na própria ação de inventário, 
deve ser aplicada a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 809, por meio 
da qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002

É imperiosa a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 
809/STF, que impõe a igualdade de tratamento no regime sucessório entre cônjuges e companhei-
ros, em processo cuja inexistência jurídica da sentença de partilha, ante a ausência de citação de 
litisconsorte necessário, impede a formação da coisa julgada material.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.857.852/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/03/2021 (Info 689).

DIREITO CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O termo inicial da prescrição da pre-
tensão de obter o ressarcimento pela 
perda de uma chance decorrente da 
ausência de apresentação de agravo 
de instrumento é a data do conheci-
mento do dano

Exemplo hipotético: João contratou Marce-
lo para ajuizar uma ação ordinária contra o 
plano de saúde. Foi ajuizada a ação, mas o 
juiz negou o pedido de tutela provisória de 
urgência. Marcelo, sem uma razão justificável, 
deixou de interpor agravo de instrumento. 
Em 06/06/2016, transcorreu in albis o prazo 
recursal. O processo continuou tramitando, 
no entanto, Marcelo sempre se mostrava 
negligente e sem compromisso para com seu 
cliente. Assim, em 07/07/2017, João revogou 
os poderes conferidos a Marcelo e contratou 
outro advogado para acompanhar o processo. 
O termo inicial do prazo prescricional para a 
ação de indenização pela perda de uma chan-
ce é 07/07/2017.

No caso, não é razoável considerar como 
marco inicial da prescrição a data limite para 
a interposição do agravo de instrumento, haja 
vista inexistirem elementos nos autos - ou 
a comprovação por parte do causídico - de 
que o cliente tenha sido cientificado da perda 
de prazo para apresentar o recurso cabível. 
Portanto, o prazo prescricional não pode ter 
início no momento da lesão ao direito da par-
te (dia em que o advogado perdeu o prazo), 
mas sim na data do conhecimento do dano, 
aplicando-se excepcionalmente a actio nata 
em sua vertente subjetiva.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.622.450/SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
16/03/2021 (Info 689).

 �O montante recebido a título de alu-
guéis de imóvel particular do “de 
cujus” não se comunica à companhei-
ra supérstite após a data da abertura 
da sucessão

Se o companheiro é proprietário de um bem 
particular e o aluga, o valor dos aluguéis é 
considerado bem que entra na comunhão 
(art. 1.660, V, CC), de forma que a companhei-
ra é meeira dessa quantia:

Art. 1.660. Entram na comunhão: (...) V - os 
frutos dos bens comuns, ou dos particulares 
de cada cônjuge, percebidos na constância do 
casamento, ou pendentes ao tempo de cessar 
a comunhão.

Depois que ele morre, essa comunhão ter-
mina e a companheira não terá mais direito 
à metade desse valor. Os aluguéis que ven-
cerem depois da abertura da sucessão, não 
estão abrangidos pelo art. 1.660, V, do CC e 
devem se submeter à divisão da herança.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.795.215/PR, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 23/03/2021 (Info 690).

DIREITO CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É abusiva cláusula contratual de plano de saúde que impõe à dependente a obriga-
ção de assumir eventual dívida do falecido titular, sob pena de exclusão do plano

Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os 
dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 
31 da Lei nº 9.656/98, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

A conduta da operadora, de impor à dependente a obrigação de assumir eventual dívida do falecido 
titular, sob pena de ser excluída do plano de saúde, configura, em verdade, o exercício

abusivo do direito de exigir o respectivo pagamento, na medida em que, valendo-se da situação de 
fragilidade da beneficiária e sob a ameaça de causar-lhe um prejuízo, constrange quem não tem o 
dever de pagar a fazê-lo, evitando, com isso, todos os trâmites de uma futura cobrança dirigida ao 
legítimo responsável (espólio).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.899.674/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/03/2021 (Info 689).

 �No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agre-
gados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde coletivo, desde 
que assumam o pagamento integral

Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os 
dependentes ou agregados o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 
ou 31 da Lei nº 9.656/98, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.841.285/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/03/2021 (Info 690).

DIREITO DO CONSUMIDOR

DIREITO EMPRESARIAL

 �Multa por litigância de má-fé imposta contra a massa falida em embargos de 
terceiro é classificada como encargo da massa falida

Os encargos da massa são preferenciais e não dependem de habilitação para serem satisfeitos, 
observadas as ressalvas legais do art. 124 do Decreto-Lei nº 7.661/45.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.383.914/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 16/03/2021 (Info 689).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Compete à Primeira Seção do STJ julgar interdição de estabelecimentos prisionais

Compete à Primeira Seção do STJ (e não à Terceira Seção) julgar interdição de estabelecimentos 
prisionais.

A competência dos juízes da execução penal para a fiscalização e interdição dos estabelecimentos 
prisionais tem natureza administrativa. Logo, a competência para apreciar o recurso é da Primeira 
Seção do STJ, que julga os feitos relativos a direito público em geral.

STJ. Corte Especial. CC 170.111/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 17/03/2021 (Info 689).

 �Quem tem o encargo de provar os requisitos da impenhorabilidade da pequena 
propriedade rural?

O art. 5º, XXVI, da CF/88 e o art. 833, VIII, do CPC preveem que é impenhorável a pequena proprieda-
de rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

Assim, para que o imóvel rural seja impenhorável, são necessários dois requisitos:

1) que seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e 

2) que seja trabalhado pela família.

Quem tem o encargo de provar esses requisitos? Quem tem o encargo de provar os requisitos da 
impenhorabilidade da pequena propriedade rural?

3ª Turma do STJ: o devedor.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tem o ônus de comprovar que além de 
pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar.

STJ. 3ª Turma. REsp 1843846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/02/2021.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.913.236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/03/2021 (Info 689).

4ª Turma do STJ:

• Requisito 1: comprovar que o imóvel se trata de pequena propriedade rural: trata-se de ônus do 
executado (devedor).

• Requisito 2: comprovar que a propriedade rural é trabalhada pela família: não é necessário que o 
executado faça prova disso. Existe uma presunção juris tantum (relativa) de que a pequena pro-
priedade rural é trabalhada pela família.

STJ. 4ª Turma. REsp 1408152-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 1/12/2016 (Info 596). 

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1826806/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 23/03/2020.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O fato de o devedor ter dado o bem 
em garantia representa uma renún-
cia à garantia da impenhorabilidade?

NÃO. A pequena propriedade rural é impe-
nhorável por determinação da Constituição. 
Tal direito fundamental é indisponível, pouco 
importando que o bem tenha sido dado em 
hipoteca. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

A pequena propriedade rural trabalhada pela 
entidade familiar é impenhorável, mesmo 
quando oferecida em garantia hipotecária 
pelos respectivos proprietários.

O oferecimento do bem em garantia não 
afasta a proteção da impenhorabilidade, haja 
vista que se trata de norma de ordem pública, 
inafastável pela vontade das partes.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.913.236/MT, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 16/03/2021 (Info 689).

 �O Tribunal não pode julgar fora do 
limite definido pelo recorrente (ex-
tensão do efeito devolutivo)

A extensão do efeito devolutivo da apelação é 
definida pelo pedido do recorrente e qualquer 
julgamento fora desse limite não pode compro-
meter a efetividade do contraditório, ainda que 
se pretenda aplicar a teoria da causa madura.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.909.451-SP, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 23/03/2021 
(Info 690).

 � Para a obtenção da preferência no 
pagamento de precatório, faz-se neces-
sária a conjugação dos requisitos cons-
tantes do art. 100, § 2º, da CF/88, ou seja, 
dívida de natureza alimentar e titular 
idoso ou portador de doença grave

O § 2º do art. 100 prevê que os débitos de 
natureza alimentícia que tenham como bene-
ficiários:

a) pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;

b) pessoas portadoras de doenças graves;

c) pessoas com deficiência;

... terão uma preferência no recebimento dos 
precatórios.

O simples fato de o titular do precatório ser 
idoso é motivo suficiente para ele se enqua-
drar no § 2º do art. 100 da CF/88?

Não. É necessário que, além da idade, o crédi-
to que ele tem para receber seja de natureza 
alimentar.

Requisitos cumulativos do § 2º do art. 100 da CF/88:

• requisito 1: o titular deve ser: a) idoso; b) 
pessoa portadora de doença grave; ou c) 
pessoa com deficiência.

• requisito 2: o débito deve ter natureza ali-
mentícia.

Se a dívida não tem natureza alimentar, o seu 
titular receberá segundo a regra do caput do 
art. 100 (sem qualquer preferência).

STJ. 2ª Turma. RMS 65.747/SP, Rel. Min. Assusete 
Magalhães, julgado em 16/03/2021 (Info 689).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Qual é o termo inicial do prazo de 
15 dias, previsto no art. 550, § 5º, do 
CPC/2015, para o réu cumprir a con-
denação da primeira fase do procedi-
mento de exigir contas?

O termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, 
previsto no art. 550, § 5º, do CPC/2015, para 
o réu cumprir a condenação da primeira fase 
do procedimento de exigir contas começa a 
fluir automaticamente a partir da intimação 
do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da 
respectiva decisão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.847.194/MS, Rel. Min. 
Marco Aurélio Belizze, julgado em 16/03/2021 
(Info 689).

Obs: o prazo de 48 horas para a apresentação 
das contas pelo réu, previsto no art. 915, § 2º, 
do CPC/1973, deve ser computado a partir da 
intimação do trânsito em julgado da sentença 
que reconheceu o direito do autor de exigir 
a prestação de contas (STJ. 3ª Turma. REsp 
1.582.877-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julga-
do em 23/04/2019. Info 647).

 �A Súmula 222 do STJ abarca apenas 
situações em que a contribuição sin-
dical diz respeito a servidores esta-
tutários, mantendo-se a competência 
da Justiça do Trabalho para julgar as 
ações relativas à contribuição sindi-
cal referentes a celetistas (servidores 
públicos ou não)

A Súmula 222 do STJ prevê o seguinte: Com-
pete à Justiça Comum processar e julgar as 
ações relativas à contribuição sindical prevista 
no art. 578 da CLT.

O STJ, depois do que o STF decidiu no RE 
1089282/AM (Tema 994), teve que conferir 
nova interpretação a esse enunciado. O que 
prevalece atualmente é o seguinte:

a) Compete à Justiça Comum julgar as ações 
em que se discute a contribuição sindical de 
servidor público estatutário.

b) Compete à Justiça do Trabalho julgar as 
ações em que se discute a contribuição sindi-
cal de empregado celetista (seja ele servidor 
público ou trabalhador da iniciativa privada).

STJ. 1ª Seção. CC 147.784/PR, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 24/03/2021 
(Info 690).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A transação antes da sentença de 
execução dispensa o pagamento das 
custas remanescentes, o que não 
abrange a taxa judiciária

O art. 90, § 3º do CPC/2015 prevê o seguinte:

Art. 90 (...) § 3º Se a transação ocorrer antes 
da sentença, as partes ficam dispensadas do 
pagamento das custas processuais remanes-
centes, se houver.

O art. 90, § 3º, está localizado na parte geral do 
Código de Processo Civil. Isso significa que ele 
é aplicável não só ao processo de conhecimen-
to, como também ao processo de execução.

Esse dispositivo, no entanto, somente se refere 
às custas remanescentes. Assim, se a legislação 
estadual prever o recolhimento da taxa judiciá-
ria ao final do processo, as partes não estarão 
desobrigadas de recolhê-la. Isso porque taxa 
judiciária não se confunde com custas proces-
suais e, portanto, taxa judiciária não se enqua-
dra na definição de custas remanescentes.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.880.944/SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 23/03/2021 (Info 690).

 � Compete à Justiça estadual julgar 
insolvência civil mesmo que envolva a 
participação da União, de entidade au-
tárquica ou empresa pública federal

A insolvência civil está entre as exceções da 
parte final do artigo 109, I, da Constituição da 
República, para fins de definição da compe-
tência da Justiça Federal.

STF. Plenário. RE 678162/AL, Rel. Min. Mar-
co Aurélio, redator do acórdão Min. Edson 
Fachin, julgado em 26/3/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 859) (Info 1011).

 �O valor pago a título de indenização 
pelo Seguro DPVAT aos familiares do 
falecido são impenhoráveis com base 
no art. 833, VI, do CPC/2015 porque pode 
ser enquadrado como seguro de vida

Os valores pagos a título de indenização pelo 
“Seguro DPVAT” aos familiares da vítima fatal 
de acidente de trânsito gozam da proteção le-
gal de impenhorabilidade ditada pelo art. 833, 
VI, do CPC/2015, enquadrando-se na expres-
são “seguro de vida”.

Art. 833. São impenhoráveis: (...) VI - o seguro 
de vida.

STF. 4ª Turma. REsp 1.412.247-MG, Rel. 
Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 
23/03/2021 (Info 690).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É possível a penhora de recursos oriundos da recompra pelo FIES dos valores dos 
títulos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), de titularidade das 
instituições de ensino, que eventualmente sobrepujam as obrigações legalmente 
vinculadas

Como contrapartida pela prestação dos serviços educacionais aos alunos do FIES, a Instituição de En-
sino Superior recebe Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), que podem ser utilizados 
exclusivamente para o pagamento de contribuições previdenciárias ou de outros tributos federais.

Os recursos públicos recebidos por instituição de ensino superior privada são impenhoráveis, pois 
são verbas de aplicação compulsória em educação. Os certificados emitidos pelo Tesouro Nacional 
(CFT-E) não são penhoráveis, considerando que sua aplicação possui uma vinculação legal.

Vale ressaltar, no entanto, que, se a IES não possuir débitos tributários a serem quitados e possuir 
CFT-E, poderá oferecer esses títulos para que eles sejam recomprados, recebendo o valor financeiro 
equivalente.

Esses valores decorrentes da recompra de CFT-E podem ser penhorados. Isso porque essa verba se 
incorpora definitivamente ao patrimônio da IES, que poderá aplicá-la da forma que melhor atenda 
aos seus interesses, não havendo nenhuma ingerência do poder público.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.761.543/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/03/2021 (Info 690).

DIREITO PENAL

 �O “cliente” da exploração sexual (art. 218-B do CP) pode ser punido sozinho, ou 
seja, mesmo que não haja um proxeneta

Confirma o Info 645-STJ

O delito previsto no art. 218-B, § 2°, inciso I, do Código Penal, na situação de exploração sexual, não 
exige a figura do terceiro intermediador.

A configuração do crime do art. 218-B do CP não pressupõe a existência de terceira pessoa, bastando 
que o agente, por meio de pagamento, convença a vítima, maior de 14 e menor de 18 anos, a prati-
car com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso, de modo a satisfazer a sua própria lascívia.

STJ. 3ª Seção. EREsp 1.530.637/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/03/2021 (Info 690).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A concessão de autorização para o 
cultivo de maconha depende de cri-
térios técnicos cujo estudo refoge à 
competência do juízo criminal, que 
não pode se imiscuir em temas cuja 
análise incumbe à ANVISA

É incabível salvo-conduto para o cultivo da 
cannabis visando a extração do óleo medici-
nal, ainda que na quantidade necessária para 
o controle da epilepsia, posto que a autoriza-
ção fica a cargo da análise do caso concreto 
pela ANVISA.

STJ. 5ª Turma. RHC 123.402-RS, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
23/03/2021 (Info 690).

 � É inconstitucional o preceito secun-
dário do art. 273, § 1º-B, I, do CP, de-
vendo ser aplicada a pena prevista 
antes da Lei 9.677/98, qual seja, de 1 a 
3 anos

É inconstitucional a aplicação do preceito 
secundário do art. 273 do Código Penal, com 
redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, 
de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista 
no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação 
de medicamento sem registro no órgão de 
vigilância sanitária. 

Para esta situação específica, fica repristinado 
o preceito secundário do art. 273, na redação 
originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).

STF. Plenário. RE 979962/RS, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 24/3/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 1003) (Info 1011).

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 � É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que confere foro por 
prerrogativa de função, no Tribunal de Justiça, para o Delegado Geral da Polícia 
Civil

Extrapola a autonomia do estado previsão, em constituição estadual, que confere foro privilegiado a 
Delegado Geral da Polícia Civil.

A autonomia dos estados para dispor sobre autoridades submetidas a foro privilegiado não é ilimi-
tada, não pode ficar ao arbítrio político do constituinte estadual e deve seguir, por simetria, o mode-
lo federal.

STF. Plenário. ADI 5591/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/3/2021 (Info 1010).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �As 1.200 hs ou 1.600 hs, dispostas na 
Recomendação nº 44/2013 do CNJ, já 
equivalem aos 50% da carga horária 
definida legalmente para cada nível 
de ensino, com base nas quais serão 
calculados os dias a serem remidos

A Resolução CNJ nº 44/2013 menciona a carga 
horária de 1.600 horas para o ensino funda-
mental, e 1.200 horas para o ensino médio, que 
se refere ao percentual de 50% da carga horária 
definida legalmente para cada nível de ensino. 

Considerando como base de cálculo 50% da 
carga horária definida legalmente para o ensino 
médio, ou seja, 1.200 horas, deve-se dividir esse 
total por 12, encontrando-se o resultado de 
100 dias de remição em caso de aprovação em 
todos os campos de conhecimento do ENEM.

Se a aprovação foi no ENCCEJA (ensino fun-
damental), deve-se dividir as 1.600 horas por 
12, encontrando-se o resultado de 133 dias, 
desprezando-se a fração. Se o apenado obteve 
aprovação em todas as cinco áreas de conheci-
mento, faz jus ao total de 133 dias de remição, 
acrescidos de bônus de 1/3, nos termos do art. 
126, § 5º, da Lei de Execução Penal, perfazendo 
o total de 177 dias remidos por estudo.

STJ. 3ª Seção. HC 602.425/SC, Rel. Min. Reynal-
do Soares da Fonseca, julgado em 10/03/2021 
(Info 689).

Para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a 
Recomendação 44/2013 do CNJ orienta-se pe-
los parâmetros previstos na Resolução 3/2010 
do Conselho Nacional de Educação, a qual, 
todavia, deve ser conjugada com a carga horá-
ria prevista na Lei nº 9.394/96, por se tratar de 
interpretação mais benéfica ao réu.

STF. 2ª Turma. HC 190806 AgR/SC, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 30/3/2021 
(Info 1011).

 � É válida a autorização expressa para 
busca e apreensão em sede de empre-
sa investigada dada por pessoa que 
age como sua representante

É válida, com base na teoria da aparência, a 
autorização expressa para que os policiais 
fizessem a busca e apreensão na sede de 
empresa investigada, autorização essa dada 
por pessoa que, embora tenha deixado 
de ser sócia formal, continuou assinando 
documentos como representante da empresa.

Caso concreto: policiais chegaram até a sede 
da empresa e, enquanto aguardavam decisão 
judicial para entrar no local, foram autorizados 
a fazer a busca e apreensão no imóvel. Essa au-
torização foi concedida por uma mulher que se 
apresentou como representante da empresa. 

A mulher que concedeu a autorização, embo-
ra tenha deixado de ser formalmente sócia, 
continuou assinando documentos como 
representante da empresa.

A evidência de que ela ainda agia como repre-
sentante da empresa é reforçada pelo fato 
de que tinha a chave do escritório sede da 
empresa e livre acesso a ele, não tendo sido 
barrada por nenhum dos empregados que es-
tavam no local, nem mesmo pelo advogado da 
empresa que acompanhou toda a diligência.

Diante disso, o STJ afirmou que deveria ser apli-
cada, no caso concreto, a teoria da aparência.

Embora tal teoria tenha encontrado maior 
amplitude de aplicação jurisprudencial na sea-
ra civil, processual civil e no CDC, nada há que 
impeça sua aplicação também na seara penal.

STJ. 5ª Turma. RMS 57.740-PE, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
23/03/2021 (Info 690).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não é possível que, por meio de sim-
ples decreto, a pretexto de fixar prazo 
de pagamento, se exija o recolhimen-
to antecipado do ICMS na entrada da 
mercadoria no Estado-membro

A antecipação, sem substituição tributária, do 
pagamento do ICMS para momento anterior à 
ocorrência do fato gerador necessita de lei em 
sentido estrito. 

A substituição tributária progressiva do ICMS 
reclama previsão em lei complementar federal.

STF. Plenário. RE 598677/RS, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 26/3/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 456) (Info 1011).

 �Não cabe ICMS sobre a operação de 
extração de petróleo e sobre a opera-
ção de circulação de petróleo desde 
os poços de extração até a empresa 
concessionária

São inconstitucionais leis estaduais que pre-
veem a incidência do ICMS sobre a operação 
de extração de petróleo e sobre a operação 
de circulação de petróleo desde os poços de 
extração até a empresa concessionária.

STF. Plenário. ADI 5481/RJ, Rel. Min. Dias Tof-
foli, julgado em 26/3/2021 (Info 1011).

DIREITO TRIBUTÁRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

 �O termo inicial da aposentadoria especial será a data do requerimento adminis-
trativo mesmo que o segurado tenha continuado trabalhando após o pedido, não 
incidindo, até a concessão do benefício, a regra do art. 57, § 8º da Lei 8.213/91

O art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91 não impede o reconhecimento judicial do direito do segurado ao 
benefício aposentadoria especial com efeitos financeiros desde a data do requerimento adminis-
trativo, se preenchidos nessa data todos os requisitos legais, mesmo que ainda não tenha havido o 
afastamento das atividades especiais.

Não é possível condicionar o reconhecimento do direito à implementação da aposentadoria espe-
cial ao prévio desligamento do vínculo laboral em que exercida atividade em condições especiais, 
uma vez que, dessa forma, estar-se-ia impondo ao segurado que deixasse de exercer a atividade 
que lhe garante a subsistência antes da concessão definitiva do benefício substitutivo de sua renda.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.764.559/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/03/2021 (Info 690).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É legítima a recusa da entidade de previdência privada ao pagamento do pecúlio 
por morte no caso de inadimplemento das parcelas contratadas por longo período, 
independente da ausência de prévia interpelação para o encerramento do contrato

O contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, 
estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às socieda-
des seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/2001.

O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento au-
tomático do contrato. Exige-se, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela segu-
radora, mediante interpelação. Essa é a inteligência da súmula 616 do STJ.

Esse entendimento também se aplica para a previdência privada com pecúlio.

Assim, em regra, seria necessária a prévia interpelação. No entanto, diante de um longo período de 
inadimplemento (aproximadamente sete anos), sem prova de circunstância excepcional que se afi-
gure apta a justificar o descumprimento da obrigação, entende-se que ocorreu mais que um “mero 
inadimplemento”. O que houve foi a inequívoca manifestação de desinteresse na continuidade da 
relação contratual.

Se a entidade fosse condenada a indenizar um segurado inadimplente há tanto tempo assim isso 
seria agredir a boa-fé e a lógica do razoável.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.691.792-RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 23/03/2021 (Info 690).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

https://www.editorajuspodivm.com.br/compre-por-colecao/dizer-o-direito
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional o prazo 
prescricional de cinco anos para o 
ajuizamento de ações trabalhistas 
de portuários avulsos até o limite 
de dois anos após o cancelamento 
do registro ou do cadastro no órgão 
gestor de mão de obra (Ogmo)

A disposição relativa ao termo inicial do prazo 
prescricional a que submetido o trabalhador avul-
so, prevista no art. 37, § 4º, da Lei nº 12.815/2013, 
é compatível com a Constituição Federal.

STF. Plenário. ADI 5132/DF, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, redator do acórdão Min. Edson Fa-
chin, julgado em 26/3/2021 (Info 1011).

 �Ofende a livre iniciativa e a livre 
concorrência obrigar a empresa con-
tratada para prestação de serviços 
terceirizados a pagar remuneração 
em padrões idênticos aos da empresa 
contratante (tomadora dos serviços); 
elas possuem possibilidades econô-
micas distintas

A equiparação de remuneração entre empre-
gados da empresa tomadora de serviços e 
empregados da empresa contratada (tercei-
rizada) fere o princípio da livre iniciativa, por 
se tratarem de agentes econômicos distintos, 
que não podem estar sujeitos a decisões em-
presariais que não são suas.

STF. Plenário. RE 635546/MG, Rel. Min. Mar-
co Aurélio, redator do acórdão Min. Roberto 
Barroso, julgado em 26/3/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 383) (Info 1011).

DIREITO DO TRABALHO
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