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BREVES COMENTÁRIOS À 

LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO  
(LEI 14.181/2021)
A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, para aperfeiçoar a 
disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O que é superendividamento?

Ocorre o superendividamento quando... 

• o consumidor pessoa física

• que está de boa-fé

• não consegue pagar a totalidade de suas dívidas de consumo (exigíveis e vincendas)

• sem comprometer o seu mínimo existencial.

Conforme ensinava há muitos anos a Prof. Cláudia Lima Marques, o superendividamento é um fenômeno 
muito comum no Brasil e que necessitava “algum tipo de saída ou solução pelo Direito do Consumidor, 
a exemplo do que aconteceu com a falência e concordata no Direito da Empresa, seja o parcelamento, 
os prazos de graça, a redução dos montantes, dos juros, das taxas, e todas as demais soluções possíveis 
para que possa pagar ou adimplir todas ou quase todas as suas dívidas, frente a todos os credores, fortes 
e fracos, com garantias ou não. Estas soluções, que vão desde a informação e controle da publicidade, 
direito de arrependimento, para prevenir o superendividamento, assim como para tratá-lo, são fruto 
dos deveres de informação, cuidado e principalmente de cooperação e lealdade oriundas da boa-fé para 
evitar a ruína do parceiro (exceção da ruína), que seria esta sua ‘morte civil’, exclusão do mercado de 
consumo ou sua ‘falência’ civil com o superendividamento.” (MARQUES, Cláudia Lima. Sugestões para uma 
lei sobre o tratamento do superendividamento de pessoas físicas em contratos de consumo: proposições 
com base em pesquisa empírica de 100 casos no Rio Grande do Sul. Revista de Direito do Consumidor. 
55/11-52, p. 12, São Paulo, RT, jul-set. 2005).
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A Lei nº 14.181/2021 é fruto de todos esses anos de pesquisa e discussão sobre o tema. Vale ressaltar 
que, não se pode falar a respeito desse assunto no Brasil sem mencionar os inúmeros trabalhos e pesqui-
sas desenvolvidos pela Prof. Cláudia Lima Marques.

O superendividamento está diretamente relacionado com o mínimo existencial do indivíduo, conforme 
explicam Pablo Stolze e Carlos Eduardo Elias de Oliveira:

“O superendividamento contém traços de uma morte civil social. O indivíduo com o “nome sujo” e sem 
margem de crédito tende ao ostracismo. Não consegue montar novos negócios. Enfrenta estigmas ao 
buscar emprego. Sujeita-se a viver “de favor”. Enfim, o superendividamento pode levar o indivíduo a 
um estado de desesperança e, nas palavras de Raul Seixas, na música Ouro de Tolo, ficar sentado ‘no 
trono de um apartamento, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar’.

O motivo é que o superendividamento fulmina o mínimo existencial do indivíduo.” (GAGLIANO, Pablo 
Stolze; OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. Comentários à Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181, de 
1º de julho de 2021) e o princípio do crédito responsável. Uma primeira análise. Revista Jus Navigandi, 
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 26, n. 6575, 2 jul. 2021. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/91675. 
Acesso em: 2 jul. 2021).

ALTERAÇÕES NOS PRINCÍPIOS, INSTRUMENTOS, DIREITOS E CLÁUSULAS ABUSIVAS 
DO CDC

1) Inserção de três novos princípios no CDC

O art. 4º elenca os princípios da defesa do consumidor.

Conforme explica Leonardo Garcia:

“O artigo 4º é um dos artigos mais importantes do código consumerista. Isso porque traz os objetivos 
a serem perseguidos pela política de proteção ao consumidor, assim como enumera os princípios que 
deverão ser observados na busca de tais objetivos.

(...)

Segundo o Professor Eros Roberto Grau, as normas enumeradas no art. 4º são consideradas “normas 
objetivos”: possuindo um papel fundamental, uma vez que condicionam a interpretação a ser feita 
pelo código. Uma vez que o artigo enumera objetivos a serem perseguidos, seja através de políticas 
públicas, seja através da atuação do fornecedor e do próprio consumidor, e também princípios a 
serem aplicados, as demais normas devem ser interpretadas finalisticamente, visando a busca destes 
objetivos (resultados).” (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor comentado. 
13ª ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 56-57).
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O art. 4º trazia oito “princípios” e a Lei nº 14.181/2021 acrescentou dois incisos prevendo novos princípios: 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses eco-
nômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

IX - fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores;

X - prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor.

Desse modo, agora temos novos “princípios” de defesa do consumidor:

• educação financeira dos consumidores;

• educação ambiental dos consumidores;

• prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor.

2) Inserção de dois novos instrumentos da Política Nacional das Relações de Consumo

O art. 5º previa cinco instrumentos utilizados para se executar a Política Nacional das Relações de Consumo.

A Lei nº 14.181/2021 acrescentou dois novos instrumentos ao rol:

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os 
seguintes instrumentos, entre outros:

(...)

VI - instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendivida-
mento e de proteção do consumidor pessoa natural;

VII - instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.

3) Inserção de três novos direitos básicos do consumidor

O art. 6º do CDC elenca, em seus incisos, uma lista de direitos básicos do consumidor.

A Lei nº 14.181/2021 acrescentou três novos direitos ao rol:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento 
de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamenta-
ção, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;
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XII - a preservação do mínimo existencial, nos 
termos da regulamentação, na repactuação 
de dívidas e na concessão de crédito;

XIII - a informação acerca dos preços dos pro-
dutos por unidade de medida, tal como por 
quilo, por litro, por metro ou por outra unida-
de, conforme o caso.

4) Inserção de duas novas cláusulas abusivas

O art. 51 do CDC prevê um rol exemplificativo de 
cláusulas que são consideradas abusivas.

A Lei nº 14.181/2021 acrescentou dois novos inci-
sos, nos seguintes termos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre 
outras, as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

XVII - condicionem ou limitem de qualquer for-
ma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário;

XVIII - estabeleçam prazos de carência em 
caso de impontualidade das prestações men-
sais ou impeçam o restabelecimento integral 
dos direitos do consumidor e de seus meios 
de pagamento a partir da purgação da mora 
ou do acordo com os credores;

PREVENÇÃO E TRATAMENTO  
DO SUPERENDIVIDAMENTO

A Lei nº 14.181/2021 acrescentou um novo capí-
tulo com seis artigos no CDC.

Capítulo VI-A

O novo Capítulo VI-A, inserido dentro da Seção III 
(Contratos de Adesão) dispõe sobre: 

• prevenção do superendividamento da pessoa 
natural; 

• crédito responsável e 

• educação financeira do consumidor.

O que é superendividamento?

Segundo o § 1º do novo art. 54-A do CDC, ocorre 
o superendividamento quando... 

• o consumidor pessoa física

• que está de boa-fé

• não consegue pagar a totalidade de suas dívi-
das de consumo (exigíveis e vincendas)

• sem comprometer o seu mínimo existencial.

A definição dada pela doutrina é próxima daque-
la que foi acolhida pelo legislador:

“O superendividamento pode ser definido 
como impossibilidade global do devedor-pes-
soa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de 
pagar todas as suas dívidas atuais e futuras 
de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, 
oriundas de delitos e alimentos) em um tempo 
razoável com sua capacidade atual de rendas 
e patrimônio.” (MARQUES, Claudia Lima; BEN-
JAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. 
Comentários ao Código de Defesa do Consumi-
dor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051).

“O superendividado é sempre um consumi-
dor, adotando-se para este fim um conceito 
ainda mais restrito do que o estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, visto que 
não se concede a tutela à pessoa jurídica. Tra-
ta-se, portanto, da pessoa física que contrata 
a concessão de crédito, destinado à aquisi-
ção de produtos ou serviço que, por sua vez, 
visam atender a uma necessidade pessoal, 
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nunca profissional do adquirente. A mais importante característica refere-se à condição pessoal do 
consumidor, que deve agir de boa-fé.” (CARPENA, Heloísa. CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. Superen-
dividamento: proposta para um estudo empírico e perspectiva de regulação. In: CAVALLAZZI, Rosânge-
la Lurnadelli. MARQUES, Cláudia Lima (Org.). Direitos do consumidor endividado: superendividamento e 
crédito. São Paulo. RT, 2006, Cap. 11, p. 329).

 (Defensor Público DPE/PR FCC 2017) O superendividamento é fenômeno contemporâneo que atinge 
a sociedade de consumo de massa. As dívidas fiscais, especialmente em época de crise econômica, 
são o principal passivo que impedem o consumidor de adimplir com as suas obrigações, dando ori-
gem ao superendividamento. (errado)

Situações nas quais não se aplicam as regras de proteção do superendividamento (§ 3º do art. 54-A)

As normas protetivas previstas nos arts. 54-A a 54-G do CDC não se aplicam se as dívidas do consumidor:

a) tiverem sido contraídas mediante fraude ou má-fé;

b) forem oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento;

c) decorrerem da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

Segundo a lição da Profa. Maria Manuel Leitão Marques, citada por Leonardo Garcia, existem duas espé-
cies de superendividado (Direito do Consumidor. 14ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 394). Veja o qua-
dro abaixo no qual foram utilizadas as palavras de Leonardo Garcia:

SUPERENDIVIDADO

ATIVO PASSIVO

É aquele consumidor que se endivida voluntariamente.

Esta categoria se divide em duas subespécies: 

a) superendividado ativo consciente: é aquele que, de 
má-fé, contrai dívidas convicto de que não poderá pagá-

-las, com intenção deliberada de fraudar os credores.

b) superendividado ativo inconsciente: é aquele que 
agiu impulsivamente, de maneira imprevidente e 
sem malícia, deixando de fiscalizar seus gastos.

O superendividado passivo é aquele que se endivida 
em decorrência de fatores externos chamados de 

“acidentes da vida”, tais como desemprego; divórcio; 
nascimento, doença ou morte na família; necessida-

de de empréstimos; redução do salário; etc.

 (Defensor Público DPE/AP FCC 2018) O consumidor que se superendivida por questões alheias ao seu 
controle, mesmo tendo sido prudente ao realizar suas relações de consumo, atento à sua possibilidade 
de pagamento, denomina-se, doutrinária e jurisprudencialmente de superendividado:

a) fortuito

b) ativo
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c) passivo

d) ocasional

e) acidental

Letra C

 (Promotor MP/MG 2012) O superendivida-
mento passivo decorre de fatos inesperados que 
oneram excessivamente a situação econômica 
do devedor observado certos acidentes da vida 
(desemprego, morte, divórcio etc.); o superendivi-
damento ativo decorre de abusos intencionais do 
consumidor (conscientemente) ou porque iludido 
pelo sistema de marketing que o leva a contratar 
de forma reiterada (inconscientemente). (certo)

Repare que os dispositivos inseridos no CDC pela 
Lei nº 14.181/2021 não protegem o superendi-
vidado ativo consciente. Somente recebem a 
proteção o superendividado ativo inconsciente e 
o superendividado passivo. 

Produtos e serviços de luxo de alto valor

Conforme vimos acima, o § 3º do art. 54-A não 
confere proteção do superendividamento caso 
este tenha decorrido de dívidas relacionados com 
a aquisição ou contratação de produtos e servi-
ços de luxo de alto valor.

Trata-se de aplicação, pela lei, do “princípio da 
proteção simplificada do luxo”, “segundo o qual o 
Direito protege situações de luxo sem o mesmo 
prestígio de situações essenciais ou úteis. Esse 
conceito está atrelado ao conceito de paradig-
ma da essencialidade, revelado pela Professora 
Teresa Negreiros. Segundo a jurista carioca, os 
direitos devem ser classificados quanto à essen-
cialidade em direitos essenciais, direitos úteis 
e direitos supérfluos. Quanto menor for o grau 
de essencialidade do direito, menor deve ser a 
intervenção do Direito. Esse princípio guia tam-
bém a proteção dada aos casos de superendivi-
damento. O intervencionismo estatal em favor de 

quem está em situação de superendividamento 
não deve alcançar casos oriundos de aquisição 
de produtos de luxo de alto valor, mesmo no 
caso de consumo. Quem, por exemplo, endivi-
da-se por adquirir um veículo luxuoso de altíssi-
mo valor não pode, posteriormente, invocar as 
ferramentas interventivas da Lei do Superendi-
vidamento. Sobram-lhe, apenas, as proteções 
gerais do Direito, sem prestígios interventivos. A 
própria Lei de Superendividamento é expressa 
nesse sentido (art. 54-A, § 3º, CDC).” (GAGLIANO, 
Pablo Stolze; OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. 
Comentários à Lei do Superendividamento (Lei nº 
14.181, de 1º de julho de 2021) e o princípio do 
crédito responsável. Uma primeira análise. Revis-
ta Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 
26, n. 6575, 2 jul. 2021. Disponível em: https://jus.
com.br/artigos/91675. Acesso em: 2 jul. 2021). 

Informações adicionais que devem ser presta-
das no fornecimento de crédito e na venda a 
prazo

O art. 52 do CDC prevê informações que deverão 
ser obrigatoriamente prestadas pelo fornecedor 
quando o contrato envolver relação de crédito ou 
de financiamento. Veja: 

Art. 52. No fornecimento de produtos ou 
serviços que envolva outorga de crédito ou 
concessão de financiamento ao consumidor, 
o fornecedor deverá, entre outros requisitos, 
informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda 
corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efe-
tiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

https://jus.com.br/artigos/91675
https://jus.com.br/artigos/91675
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A Lei nº 14.181/2021 inseriu o art. 54-B exigindo informações adicionais para os contratos que envolvam 
fornecimento de crédito ou venda a prazo:

Art. 54-B. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas 
no art. 52 deste Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou o intermediário deverá 
informar o consumidor, prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre:

I - o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem;

II - a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qual-
quer natureza, previstos para o atraso no pagamento;

III - o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias;

IV - o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor;

V - o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do § 2º do 
art. 52 deste Código e da regulamentação em vigor.

§ 1º As informações referidas no art. 52 deste Código e no caput deste artigo devem constar de forma cla-
ra e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor.

§ 2º Para efeitos deste Código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá 
em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do 
cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no art. 37 deste Código, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de 
venda a prazo, ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o 
agente financiador e a soma total a pagar, com e sem financiamento.

Novas proibições na oferta de crédito ao consumidor (novo art. 54-C)

É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não:

a) indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito 
ou sem avaliação da situação financeira do consumidor;

b) ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo;

c) assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, 
principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade 
agravada ou se a contratação envolver prêmio;

d) condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à de-
sistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais.
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Exemplo do que passou a ser proibido:

Novos deveres prévios do fornecedor voltados à contratação consciente de crédito (art. 54-D)

Na oferta de crédito, antes da contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá:

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a mo-
dalidade do crédito oferecido, todos os custos incidentes e as consequências genéricas e específicas que 
eles sofrerá em caso de inadimplemento;

II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informa-
ções disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na 
legislação sobre proteção de dados;

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobri-
gados cópia do contrato de crédito.
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O que acontece caso o fornecedor descumpra 
seus deveres de informação (art. 54-D, parágra-
fo único)?

O descumprimento dos deveres previstos nos arts. 
52, 54-C e 54-D poderá acarretar judicialmente: 

a) a redução dos juros, dos encargos ou de qual-
quer acréscimo ao principal; e 

b) a dilação do prazo de pagamento previsto no 
contrato original, conforme a gravidade da con-
duta do fornecedor e as possibilidades financei-
ras do consumidor;

c) o pagamento de indenização por danos patri-
moniais e morais ao consumidor;

d) outras sanções previstas na legislação consu-
merista (ex: multa imposta pelo PROCON).

Hipóteses em que o contrato de fornecimento 
de produto ou serviço será considerado cone-
xo, coligado ou interdependente em relação ao 
contrato de crédito (art. 54-F)

Veja a redação do art. 54-F:

Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdepen-
dentes, entre outros, o contrato principal de 
fornecimento de produto ou serviço e os con-
tratos acessórios de crédito que lhe garantam o 
financiamento quando o fornecedor de crédito:

I - recorrer aos serviços do fornecedor de 
produto ou serviço para a preparação ou a 
conclusão do contrato de crédito;

II - oferecer o crédito no local da atividade em-
presarial do fornecedor de produto ou serviço 
financiado ou onde o contrato principal for 
celebrado.

Existe divergência na doutrina se contratos 
conexos, coligados ou interdependentes seriam 

espécies distintas ou expressões sinônimas. Para 
evitar qualquer discussão nesse sentido, o legis-
lador optou por incluir os três no dispositivo.

Para Carlos Roberto Gonçalves, contratos coli-
gados são aqueles que, embora distintos, estão 
ligados por uma cláusula acessória, implícita ou 
explícita.

Nos contratos coligados, as partes celebram uma 
pluralidade de negócios jurídicos tendo por de-
siderato um conjunto econômico, criando entre 
eles efetiva dependência.

Conforme explica Daniel Carnacchioni:

“Nos contratos coligados ou conexos, há a 
agregação de vários negócios para a viabiliza-
ção de uma operação econômica.

(...)

Nos contratos coligados estes são desejados 
como um todo, pois isoladamente cada con-
trato não viabilizaria o interesse dos contra-
tantes. Os contratos condicionam-se reci-
procamente em sua existência e validade e, 
agregados, formam uma unidade econômica.” 
(Manual de Direito Civil. Salvador: JusPodivm, 
2017, p. 843).

O contrato reputado como sendo o principal de-
termina as regras que deverão ser seguidas pelos 
demais instrumentos negociais que a este se 
ajustam. Assim, por exemplo, havendo invalida-
de do contrato principal (ex: compra e venda de 
um carro), o contrato acessório de concessão do 
crédito para aquisição deste bem também deverá 
ser anulado. 

Consoante explica Flávio Tartuce:

“Diante do princípio da gravitação jurídica, 
pelo qual o acessório segue o principal, tudo 
o que ocorre no contrato principal repercute 
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no acessório. Desse modo, sendo nulo o con-
trato principal, nulo será o acessório: sendo 
anulável o principal o mesmo ocorrerá com 
o acessório; ocorrendo prescrição da dívida 
do contrato principal, o contrato acessório esta-
rá extinto; e assim sucessivamente.” (TARTUCE, 
Flávio. Teoria Geral dos Contratos e Contratos em 
espécie. 9ª ed. São Paulo: Método: 2014, p. 37).

Os parágrafos do art. 54-F preveem regras nesse 
sentido:

Art. 54-F (...)

§ 1º O exercício do direito de arrependimen-
to nas hipóteses previstas neste Código, no 
contrato principal ou no contrato de crédito, 
implica a resolução de pleno direito do con-
trato que lhe seja conexo.

§ 2º Nos casos dos incisos I e II do caput deste 
artigo, se houver inexecução de qualquer das 
obrigações e deveres do fornecedor de produ-
to ou serviço, o consumidor poderá requerer 
a rescisão do contrato não cumprido contra o 
fornecedor do crédito.

§ 3º O direito previsto no § 2º deste artigo 
caberá igualmente ao consumidor:

I - contra o portador de cheque pós-datado 
emitido para aquisição de produto ou serviço 
a prazo;

II - contra o administrador ou o emitente de 
cartão de crédito ou similar quando o cartão 
de crédito ou similar e o produto ou serviço 
forem fornecidos pelo mesmo fornecedor 
ou por entidades pertencentes a um mesmo 
grupo econômico.

§ 4º A invalidade ou a ineficácia do contra-
to principal implicará, de pleno direito, a do 
contrato de crédito que lhe seja conexo, nos 

termos do caput deste artigo, ressalvado ao 
fornecedor do crédito o direito de obter do 
fornecedor do produto ou serviço a devolução 
dos valores entregues, inclusive relativamente 
a tributos.

Vale ressaltar que, mesmo antes da Lei, já po-
diam ser encontradas, na jurisprudência do STJ, 
julgados aplicando as regras que agora foram 
positivadas. Nesse sentido, confira esse interes-
sante caso:

Consumidor adquiriu veículo novo e, para pagar 
o carro, contratou leasing oferecido pelo banco 
da própria montadora. O automóvel apresen-
tou vício redibitório que o tornou imprestável 
ao uso. O banco que realizou o financiamento 
foi também considerado responsável? O contra-
to de leasing também foi rescindido?

Sim. A instituição financeira vinculada à con-
cessionária do veículo (“banco da montadora”) 
possui responsabilidade solidária por vício 
do produto (veículo novo defeituoso), uma 
vez que ela foi parte integrante da cadeia de 
consumo.

Todos aqueles que participam da introdução 
do produto ou serviço no mercado devem res-
ponder solidariamente por eventual defeito 
ou vício.

O contrato de arrendamento mercantil não 
foi feito de forma independente. Ao contrário, 
está atrelado ao contrato de compra e venda, 
de forma que é possível vislumbrar a existên-
cia de uma “operação casada”.

STJ. 3ª Turma. REsp 1379839-SP, Rel. originá-
ria Min. Nancy Andrighi, Rel. para Acórdão 
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
11/11/2014 (Info 554).



REPORTAGEM 
DE CAPA

11

Práticas abusivas específicas para o fornecedor 
de produto ou serviço que envolva crédito

O art. 39 do CDC traz uma relação de práticas 
consideradas abusivas nas relações de consumo 
em geral.

A Lei nº 14.181/2021 acrescentou o art. 54-G 
prevendo uma nova lista de práticas abusivas, 
agora específicas para o fornecedor de produto 
ou serviço que envolva crédito:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 
39 deste Código e na legislação aplicável à 
matéria, é vedado ao fornecedor de produto 
ou serviço que envolva crédito, entre outras 
condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débi-
to em conta de qualquer quantia que houver 
sido contestada pelo consumidor em compra 
realizada com cartão de crédito ou similar, en-
quanto não for adequadamente solucionada 
a controvérsia, desde que o consumidor haja 
notificado a administradora do cartão com an-
tecedência de pelo menos 10 (dez) dias conta-
dos da data de vencimento da fatura, vedada 
a manutenção do valor na fatura seguinte e 
assegurado ao consumidor o direito de de-
duzir do total da fatura o valor em disputa e 
efetuar o pagamento da parte não contesta-
da, podendo o emissor lançar como crédito 
em confiança o valor idêntico ao da transação 
contestada que tenha sido cobrada, enquanto 
não encerrada a apuração da contestação;

II - recusar ou não entregar ao consumidor, 
ao garante e aos outros coobrigados cópia 
da minuta do contrato principal de consumo 
ou do contrato de crédito, em papel ou outro 
suporte duradouro, disponível e acessível, e, 
após a conclusão, cópia do contrato;

III - impedir ou dificultar, em caso de utilização 
fraudulenta do cartão de crédito ou similar, 
que o consumidor peça e obtenha, quando 
aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio 
do pagamento, ou ainda a restituição dos 
valores indevidamente recebidos.

No empréstimo cuja liquidação seja feita mediante 
consignação em folha de pagamento, a formaliza-
ção e a entrega da cópia do contrato ou do instru-
mento de contratação ocorrerão após o fornece-
dor do crédito obter da fonte pagadora a indicação 
sobre a existência de margem consignável.

Informações adicionais no caso de contratos  
de adesão

Nos contratos de adesão, o fornecedor deve 
prestar ao consumidor, previamente, as infor-
mações de que tratam o art. 52 e o art. 54-B do 
CDC, além de outras porventura determinadas na 
legislação em vigor. Além disso, fica obrigado a 
entregar ao consumidor cópia do contrato, após 
a sua conclusão (§ 2º do art. 54-G).

CONCILIAÇÃO NO  
SUPERENDIVIDAMENTO

A Lei nº 14.181/2021 também acrescentou três 
artigos (arts. 104-A, 104-B e 104-C) tratando sobre 
a conciliação no superendividamento, o processo 
de repactuação de dívidas e o plano de pagamen-
tos, novidades extremamente importantes.

Processo de repactuação de dívidas

A requerimento do consumidor superendividado 
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo 
de repactuação de dívidas. 

Será, então, designada audiência conciliatória, 
presidida pelo juiz ou por conciliador credenciado 
no juízo, com a presença de todos os credores.
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Na audiência, o consumidor apresentará propos-
ta de plano de pagamento com prazo máximo de 
5 anos, preservados o mínimo existencial, as ga-
rantias e as formas de pagamento originalmente 
pactuadas.

O pedido do consumidor para instaurara proces-
so de repactuação:

• não importará em declaração de insolvência 
civil; e 

• poderá ser repetido somente após decorrido o 
prazo de 2 anos, contado da liquidação das obri-
gações previstas no plano de pagamento homo-
logado, sem prejuízo de eventual repactuação.

Dívidas que não podem ser objeto do processo 
de repactuação

Estão excluídas do processo de repactuação as 
seguintes dívidas:

a) oriundas de contratos celebrados dolosamente 
sem o propósito de realizar pagamento;

b) provenientes de contratos de crédito com 
garantia real; 

c) provenientes de financiamentos imobiliários;

d) provenientes de crédito rural.

Não comparecimento do credor

O não comparecimento injustificado de qual-
quer credor, ou de seu procurador com poderes 
especiais e plenos para transigir, à audiência de 
conciliação acarretará: 

a) a suspensão da exigibilidade do débito;

b) a interrupção dos encargos da mora; e

c) a sujeição compulsória ao plano de pagamento 
da dívida se o montante devido ao credor ausen-
te for certo e conhecido pelo consumidor.

Além disso, o esse credor ausente somente irá 
receber após ter sido feito o pagamento dos 
demais credores que compareceram à audiência 
conciliatória.

Sentença judicial que homologar o plano terá 
eficácia de título executivo

No caso de conciliação, com qualquer credor, a 
sentença judicial que homologar o acordo des-
creverá o plano de pagamento da dívida e terá 
eficácia de título executivo e força de coisa julga-
da (§ 3º do art. 104-A).

Conteúdo do plano de pagamento

Deverão constar no plano de pagamento:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento 
e de redução dos encargos da dívida ou da remu-
neração do fornecedor, entre outras destinadas a 
facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das 
ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a 
exclusão do consumidor de bancos de dados e 
de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo 
consumidor, de condutas que importem no agrava-
mento de sua situação de superendividamento.

Não havendo êxito na conciliação (art. 104-B)

Se não houver êxito na conciliação em relação a 
quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumi-
dor, instaurará processo por superendividamen-
to com a finalidade de: 

• revisão e integração dos contratos; e 

• repactuação das dívidas remanescentes me-
diante plano judicial compulsório.
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Nesse caso, o juiz fará a citação de todos os 
credores cujos créditos não tenham integrado o 
acordo porventura celebrado.

Serão considerados no processo por superen-
dividamento, se for o caso, os documentos e as 
informações prestadas em audiência.

Prazo para credores se manifestarem contra-
riamente ao plano

Depois de citados, os credores terão o prazo de 
15 dias para:

• juntar documentos e 

• apresentar as razões pelas quais se negam a 
aceder (anuir) ao plano voluntário ou se negam 
a renegociar.

Administrador

O juiz poderá nomear administrador, desde que 
isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 
30 dias, após cumpridas as diligências eventual-
mente necessárias, apresentará plano de paga-
mento que contemple medidas de temporização 
ou de atenuação dos encargos.

Garantia mínima aos credores no plano

O plano judicial compulsório assegurará aos credo-
res, no mínimo, o valor do principal devido, corrigi-
do monetariamente por índices oficiais de preço.

Além disso, preverá a liquidação total da dívida, 
após a quitação do plano de pagamento consen-
sual, em, no máximo, 5 anos, sendo que a primei-
ra parcela será devida no prazo máximo de 180 
dias, contado de sua homologação judicial, e o 
restante do saldo será devido em parcelas men-
sais iguais e sucessivas (art. 104-B, § 4º).

Conciliação administrativa

Os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Con-
sumidor, como o PROCON, também podem fazer 
a fase conciliatória. É a chamada conciliação admi-
nistrativa, prevista no novo art. 104-C do CDC:

Art. 104-C. Compete concorrente e facultati-
vamente aos órgãos públicos integrantes do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
a fase conciliatória e preventiva do processo 
de repactuação de dívidas, nos moldes do 
art. 104-A deste Código, no que couber, com 
possibilidade de o processo ser regulado por 
convênios específicos celebrados entre os 
referidos órgãos e as instituições credoras ou 
suas associações.

§ 1º Em caso de conciliação administrati-
va para prevenir o superendividamento do 
consumidor pessoa natural, os órgãos pú-
blicos poderão promover, nas reclamações 
individuais, audiência global de conciliação 
com todos os credores e, em todos os casos, 
facilitar a elaboração de plano de pagamento, 
preservado o mínimo existencial, nos termos 
da regulamentação, sob a supervisão desses 
órgãos, sem prejuízo das demais atividades 
de reeducação financeira cabíveis.

§ 2º O acordo firmado perante os órgãos pú-
blicos de defesa do consumidor, em caso de 
superendividamento do consumidor pessoa 
natural, incluirá a data a partir da qual será 
providenciada a exclusão do consumidor de 
bancos de dados e de cadastros de inadim-
plentes, bem como o condicionamento de 
seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de 
condutas que importem no agravamento de 
sua situação de superendividamento, espe-
cialmente a de contrair novas dívidas.
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ALTERAÇÃO NO CRIME DO ART. 96 DO ESTATUTO DO IDOSO
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) prevê o seguinte delito:

Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos 
meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário 
ao exercício da cidadania, por motivo de idade:

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

A Lei nº 14.181/2021 acrescentou uma causa excludente de tipicidade no § 3º:

Art. 96. (...)

§ 3º Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso.

VIGÊNCIA E EFICÁCIA
A Lei nº 14.181/2021 entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021).

Quanto à validade, Lei nova não se aplica para os negócios e atos ocorridos antes da sua vigência.

Por outro lado, a Lei nova já rege os efeitos produzidos após a sua entrada em vigor.

É o que prevê expressamente o art. 3º da norma:

Art. 3º A validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da 
entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a en-
trada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos.

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 formalmente inconstitucional lei 
estadual que proíba a atividade de 
delivery de gasolina e etanol; isso 
porque a competência para legislar 
sobre energia é privativa da União

É inconstitucional norma estadual que vede 
ao consumidor, pessoa física, o abastecimen-
to de veículos em local diverso do posto de 
combustível.

STF. Plenário. ADI 6580/RJ, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/5/2021 (Info 1016).

 � Lei estadual pode proibir que insti-
tuições financeiras, corresponden-
tes bancários e empresas de leasing 
façam propaganda de empréstimos 
para aposentados e pensionistas

É constitucional a proibição – por lei estadual 
– de que instituições financeiras, correspon-
dentes bancários e sociedades de arrenda-
mento mercantil façam telemarketing, oferta 
comercial, proposta, publicidade ou qualquer 
tipo de atividade tendente a convencer apo-
sentados e pensionistas a celebrarem contra-
tos de empréstimo.

Essa lei trata sobre defesa do consumidor, 
matéria que é de competência concorrente 
(art. 24, V, da CF/88), servindo para suple-
mentar os princípios e as normas do CDC e 
reforçar a proteção dos consumidores idosos, 
grupo em situação de especial vulnerabilidade 
econômica e social.

STF. Plenário. ADI 6727/PR, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/5/2021 (Info 1016).

 � É inconstitucional emenda à 
Constituição estadual que trate 
sobre normas gerais para a 
organização do Ministério Público 
e sobre atribuições dos órgãos e 
membros do Parquet

Foi editada emenda à Constituição estadual 
afirmando que somente o PGJ poderia instau-
rar inquérito civil e propor ACP contra mem-
bros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, 
do Tribunal de Contas, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública.

Essa emenda padece de vícios de inconstitu-
cionalidade formal e material.

A referida emenda é formalmente inconstitu-
cional porque:  a) usurpou a iniciativa reser-
vada pela Constituição Federal ao Presidente 
da República para tratar sobre normas gerais 
para a organização do Ministério Público es-
tadual (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF/88); b) tratou 
sobre matéria que deve ser disciplinada por 
meio de lei complementar de iniciativa do 
chefe do Ministério Público estadual (§ 5º do 
art. 128 da CF/88).

Além disso, constata-se inconstitucionalidade 
material na norma impugnada por ofensa à 
autonomia e à independência do Ministério 
Público, asseguradas pelo § 2º do art. 127 e 
pelo § 5º do art. 128 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5281/RO e ADI 5324/RO, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/5/2021 
(Info 1016).

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

DIREITO CONSTITUCIONAL

 � É possível condenar judicialmente 
Estado ou Município a investir na 
saúde os valores mínimos que não 
foram aplicados em anos anteriores

É compatível com a Constituição Federal con-
trole judicial a tornar obrigatória a observân-
cia, tendo em conta recursos orçamentários 
destinados à saúde, dos percentuais mínimos 
previstos no artigo 77 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, considerado pe-
ríodo anterior à edição da Lei Complementar 
nº 141/2012.

STF. Plenário. RE 858075/RJ, Rel. Min. Marco 
Aurélio, redator do acórdão Min. Roberto 
Barroso, julgado em 14/5/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 818) (Info 1017).

 � Lei estadual não pode proibir a 
suspensão de planos de saúde por 
inadimplência, mesmo durante a 
pandemia

Por usurpar a competência da União para 
legislar privativamente sobre direito civil e po-
lítica de seguros, é formalmente inconstitucio-
nal lei estadual que estabelece a possibilidade 
de o Poder Executivo proibir a suspensão ou o 
cancelamento de planos de saúde por falta de 
pagamento durante a situação de emergência 
do novo coronavírus (Covid-19).

STF. Plenário. ADI 6441/RJ, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 14/5/2021 (Info 1017).

DIREITO ADMINISTRATIVO

 � Se houve determinação judicial para que o Município fizesse contratação tempo-
rária em razão da Covid-19, não se pode dizer que isso configure preterição ilegal 
de pessoa aprovada no concurso para o mesmo cargo, sendo que o certame era 
para cadastro de reserva

A contratação temporária de terceiros para o desempenho de funções do cargo de enfermeiro, em 
decorrência da pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, e determinada por decisão judicial, não  
configura preterição ilegal e arbitrária nem enseja direito a provimento em cargo público em favor  
de candidato aprovado em cadastro de reserva.

STJ. 2ª Turma. RMS 65.757-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 04/05/2021 (Info 695).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Cabe agravo de instrumento contra 
todas as decisões interlocutórias 
proferidas nas ações de improbidade 
administrativa

Aplica-se à ação de improbidade administra-
tiva o previsto no art. 19, § 1º, da Lei da Ação 
Popular, segundo o qual das decisões interlo-
cutórias cabe agravo de instrumento.

A decisão interlocutória proferida no bojo 
de uma ação de improbidade administrativa 
pode ser impugnada por agravo de instru-
mento, com base no art. 19, §1º, da Lei nº 
4.717/65, ainda que a hipótese não esteja 
prevista no rol do art. 1.015 do CPC. 

Nas ações de improbidade administrativa, o 
CPC aplica-se apenas subsidiariamente, privi-
legiando-se as normas do Microssistema Pro-
cessual Coletivo, para assegurar a efetividade 
da jurisdição no trato dos direitos coletivos. 

STJ. 2ª Turma. REsp 1.925.492-RJ, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 04/05/2021 
(Info 695).

 � São cabíveis medidas executivas 
atípicas, de cunho não patrimonial, 
no cumprimento de sentença 
proferida em ação de improbidade 
administrativa

É cabível a apreensão de passaporte e a sus-
pensão da CNH no bojo do cumprimento de 
sentença proferida em ação de improbidade 
administrativa. 

Em regra, a jurisprudência do STJ entende ser 
possível a aplicação de medidas executivas 
atípicas na execução e no cumprimento de 
sentença comum, desde que, verificando-se a 
existência de indícios de que o devedor pos-
sua patrimônio expropriável, tais medidas se-
jam adotadas de modo subsidiário, por meio 
de decisão que contenha fundamentação ade-
quada às especificidades da hipótese concreta, 
com observância do contraditório substancial 
e do postulado da proporcionalidade.

Na ação de improbidade administrativa, com 
ainda mais razão, há a possibilidade de apli-
cação das medidas executivas atípicas, pois 
se tutela a moralidade e o patrimônio público. 
No que diz respeito à proporcionalidade, o 
fato de se tratar de uma ação de improbidade 
administrativa deve ser levado em conside-
ração na análise do cabimento da medida 
aflitiva não pessoal no caso concreto, já que 
envolve maior interesse público.

STJ. 2ª Turma, REsp 1.929.230-MT, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 04/05/2021 
(Info 695).

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

 � Se o anistiado político ocupava um 
cargo público quando foi perseguido 
e esse cargo foi transformado em 
outro, o valor da reparação mensal 
deverá ser igual à remuneração do 
atual cargo

No tocante ao valor da reparação mensal 
devida aos anistiados políticos, a fixação 
do quantum indenizatório por pesquisa de 
mercado deve ser supletiva, utilizada apenas 
quando não há, por outros meios, como se 
estipular o valor da prestação mensal, perma-
nente e continuada.

Ex: João era Fiscal do IAPC. Em razão de per-
seguição política ocorrida durante o regime 
militar, ele foi obrigado a abandonar o cargo, 
fugindo para o Paraguai. Se a União reconhe-
cer a condição de anistiado político de João, 
deverá fixar a reparação mensal em valor igual 
à remuneração de Auditor Fiscal da Receita 
Federal, considerando que Fiscal do IAPC foi 
transformado neste outro cargo. Não se deve 
utilizar aqui o critério da pesquisa de mercado.

STJ. 1ª Seção. MS 24.508/DF, Rel. Min. Assusete 
Magalhães, julgado em 12/05/2021 (Info 696).

 �O § 1º do art. 37 da CF/88 não admite 
flexibilização por norma infraconsti-
tucional ou regulamentar

Está em desconformidade com a Constituição 
Federal a previsão contida na Lei Orgânica do 
Distrito Federal que autoriza que cada Poder 
defina, por norma interna, as hipóteses pelas 
quais a divulgação de ato, programa, obra ou 
serviço públicos não constituirá promoção pes-
soal. Essa delegação conferida viola o § 1º do 
art. 37 da CF/88, que não admite flexibilização 
por norma infraconstitucional ou regulamentar.

É de se conferir interpretação conforme à 
Constituição ao § 6º do art. 22 da Lei Orgânica 
do Distrito Federal para que a divulgação de 
atos e iniciativas de parlamentares seja tida 
como legítima apenas quando efetuada nos 
ambientes de divulgação do mandatário ou 
do partido político, não se havendo de con-
fundi-la com a publicidade do órgão público 
ou entidade.

STF. Plenário. ADI 6522/DF, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 14/5/2021 (Info 1017).

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

 � É admissível a exclusão de prenome da criança na hipótese em que o pai infor-
mou, perante o cartório de registro civil, nome diferente daquele que havia sido 
consensualmente escolhido pelos genitores

No caso concreto, havia um consenso prévio entre os genitores sobre o nome a ser dado à filha. 
Esse acordo foi unilateralmente rompido pelo pai no momento do registro da criança. Em palavras 
mais simples, os pais da criança haviam ajustado um nome, mas o pai, no momento do registro, 
decidiu alterar o combinado.

Trata-se de ato que violou o dever de lealdade familiar e o dever de boa-fé objetiva e que, por isso 
mesmo, não deve merecer guarida pelo ordenamento jurídico, na medida em que a conduta do pai 
configurou exercício abusivo do direito de nomear a criança.

Vale ressaltar que é irrelevante apurar se houve, ou não, má-fé ou intuito de vingança do genitor.

A conduta do pai de descumprir o que foi combinado é considerada um ato ilícito independente-
mente da sua intenção.

Houve, neste caso, exercício abusivo do direito de nomear o filho, o que autoriza a modificação pos-
terior do nome da criança, na forma do art. 57, caput, da Lei nº 6.015/73.

Nomear o filho é típico ato de exercício do poder familiar, que pressupõe bilateralidade e consen-
sualidade, ressalvada a possibilidade de o juiz solucionar eventual desacordo entre eles, inadmitin-
do-se, na hipótese, a autotutela.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.905.614-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/05/2021 (Info 695).

 �A apresentação da relação pormenorizada do acervo patrimonial do casal não é 
requisito essencial para que o juiz acolha o pedido de alteração do regime de bens

No pedido de alteração do regime de bens, não se deve exigir dos cônjuges justificativas ou provas 
exageradas, sobretudo diante do fato de que a decisão que concede a modificação do regime de 
bens opera efeitos ex nunc.

A fraude e má-fé não podem ser presumidas. Ao contrário, existe uma presunção de boa-fé que 
beneficia os consortes.

No caso concreto, os autores já haviam juntado certidões negativas e apresentaram justificativa 
plausível para a mudança (a esposa assumiu a gestão do patrimônio de seus pais, atividade que 
seria facilitada pelo regime da separação de bens). Logo, não fazia sentido exigir a relação pormeno-
rizada do acervo patrimonial.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.904.498-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/05/2021 (Info 695).

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

DIREITO CIVIL

 �A proprietária, na qualidade de 
arrendadora de aeronave, não pode 
ser responsabilizada civilmente 
pelos danos causados por acidente 
aéreo, quando há o rompimento do 
nexo de causalidade, afastando-se o 
dever de indenizar

Caso adaptado: estava sendo realizado um 
evento em comemoração aos 55 anos do 
aeródromo. Como parte das comemorações, 
as pessoas podiam pagar um ingresso para 
participar de voo panorâmico no local. Larissa 
e outros passageiros embarcaram, então, em 
um avião Cessna 310, pilotado por João. João, 
o piloto do primeiro avião, agindo de forma 
imprudente e imperita, efetuou manobras 
arriscadas e, ao efetuar um rasante, acabou 
colidindo com um segundo avião (Cessna 
182), que estava em processo de decolagem. 
O piloto do segundo avião não teve culpa 
pelo acidente. Todas as pessoas presentes 
nas duas aeronaves acabaram falecendo. Vale 
ressaltar que o segundo avião (Cessna 182) 
pertencia à empresa Klabin e foi arrendado 
para o aeródromo para participar do evento. 
Os pais de Larissa ajuizaram ação de indeni-
zação por danos morais e materiais contra a 
Klabin (arrendadora da segunda aeronave).  
O STJ entendeu que a empresa arrendadora 
não tem o dever de indenizar, considerando 
que não praticou ato suficiente para provocar 
o dano sofrido pela vítima.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.414.803-SC, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 04/05/2021 
(Info 695).

 �A procuração em causa própria (in 
rem suam) não é título translativo de 
propriedade

A procuração em causa própria é o negócio 
jurídico unilateral que confere um poder de 
representação ao outorgado, que o exerce em 
seu próprio interesse, por sua própria con-
ta, mas em nome do outorgante. Também é 
conhecido pelas expressões em latim “in rem 
propriam” ou “in rem suam”.

Sua utilização é muito comum para a celebra-
ção de contratos de compra e venda, facilitan-
do a transmissão da propriedade, já que não 
haverá a necessidade da presença física do 
alienante no cartório.

A procuração em causa própria, por si só, não é 
considerada título translativo de propriedade.

Em outras palavras, a procuração em causa 
própria não transmite o direito objeto do 
negócio jurídico. O que essa procuração faz 
é passar ao outorgado o poder de transferir 
esse direito.

Assim, mesmo após passar a procuração, o 
outorgante continua sendo titular do direito 
(real ou pessoal) objeto da procuração em 
causa própria. Quando recebe a procuração, o 
outorgado passa a ser apenas titular do poder 
de dispor desse direito, em seu próprio inte-
resse, mas em nome alheio.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.345.170-RS, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 04/05/2021 
(Info 695).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Ex-marido que mora com a filha no imóvel comum não é obrigado a pagar  
aluguéis à ex-mulher

Caso hipotético: Lucas e Virgínia foram casados e tiveram uma filha, atualmente com 10 anos de 
idade. Durante a vida em comum, o casal, com esforço comum, comprou um apartamento, onde 
a família morava. Eles decidiram se divorciar e foi decretada a partilha do imóvel, na proporção de 
50% para cada um. A mulher foi viver na casa de seu novo companheiro e Lucas ficou morando no 
apartamento com a filha. Virgínia ajuizou, então, ação contra Lucas alegando que, enquanto não 
fosse vendido o apartamento, ele deveria lhe pagar valor equivalente a 50% do aluguel. A autora ar-
gumentou que o imóvel é bem indivisível e que ela detém 50% da propriedade. Logo, caracterizaria 
enriquecimento ilícito o fato de ele estar sendo utilizado exclusivamente pelo réu. Lucas defendeu-
-se alegando que o imóvel é utilizado para a moradia da filha comum. Argumentou, ainda, que ele 
sustenta a filha sozinho e, portanto, não haveria razão para pagar ainda aluguel.

Em regra, o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges – após a separação ou o divór-
cio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha – autoriza que aquele privado da fruição do 
bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de 
um aluguel presumido.

No entanto, no caso concreto, isso não é devido.

Não é obrigatório o arbitramento de aluguel ao ex-cônjuge que reside, após o divórcio, em imóvel 
de propriedade comum do ex-casal com a filha menor de ambos.

O fato de o imóvel estar sendo utilizado para a moradia da filha em comum do casal significa que, 
de algum modo, tanto o homem como a mulher estão usufruindo do bem. Isso porque o sustento 
da menor (incluindo a moradia) é um dever de ambos. 

STJ. 4ª Turma. REsp 1.699.013-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/05/2021 (Info 695).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Para que ocorra a rescisão contra-
tual de compromisso de compra  
e venda de imóvel em loteamento,  
o art. 32 da Lei 6.766/79 exige a cons-
tituição em mora do devedor; isso 
pode ser feito mediante carta com 
AR, desde que assinado pelo próprio 
devedor   

O caput art. 32 da Lei nº 6.766/78 afirma que, se 
o promitente-comprador atrasar o pagamento 
da prestação, o contrato será rescindido 30 dias 
depois de constituído em mora o devedor.

O § 1º do art. 32 estabelece que o devedor 
será constituído em mora por meio de intima-
ção feita pelo Oficial do Registro de Imóveis.

Mesmo sem estar expressamente previsto no 
dispositivo, o STJ entende que essa intimação 
de que trata o § 1º do art. 32 pode ser feita 
através de carta com aviso de recebimento, 
desde que assinado o recibo pelo devedor.

Assim, a constituição em mora, para fins de 
rescisão de contrato de compromisso de com-
pra e venda de imóvel em loteamento, sujeito 
à disciplina da Lei nº 6.766/79, pode se dar 
por carta com aviso de recebimento, desde 
que assinado o recibo pelo próprio devedor, 
nos termos do art. 49 da mesma Lei.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.745.407/SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/05/2021 
(Info 696).

 �Não gera direito à indenização a 
publicação de artigos de caráter 
informativo e opinativo que, apesar 
de serem extremamente ácidos e 
irônicos, não desbordaram os limites 
do exercício regular da liberdade de 
expressão

Não caracteriza hipótese de responsabilidade 
civil a publicação de matéria jornalística que 
narre fatos verídicos ou verossímeis, embo-
ra eivados de opiniões severas, irônicas ou 
impiedosas, sobretudo quando se trate de fi-
guras públicas que exerçam atividades tipica-
mente estatais, gerindo interesses da coletivi-
dade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos 
de interesse geral relacionados à atividade 
pública desenvolvida pela pessoa noticiada.

Pessoas públicas estão submetidas à exposi-
ção de sua vida e de sua personalidade e, por 
conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas 
que, para o cidadão comum, poderiam signi-
ficar uma séria lesão à honra. Assim, a críti-
ca a pessoas públicas somente pode gerar 
responsabilidade civil em situações nas quais 
é imputada, injustamente e sem a necessária 
diligência, a prática de atos concretos que 
resvalem na criminalidade.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.729.550-SP, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2021 
(Info 696).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O dia da destituição da incorporadora, com a consequente assunção da obra  
pelos adquirentes, é o marco final das obrigações constituídas entre as partes

Situação hipotética: João celebrou contrato de promessa de compra e venda de um imóvel, ainda na 
planta, com a ALP incorporadora imobiliária.  Por conta de dificuldades financeiras da incorporadora, 
o término do imóvel atrasou muito e os adquirentes decidiram pela destituição da incorporadora, com 
a criação da Associação de Adquirentes, e a contratação de uma nova construtora para prosseguir na 
construção do prédio. João ajuizou ação pedindo a reparação pelos danos materiais (lucros cessantes e 
danos emergentes) decorrentes da paralisação na construção e entrega do empreendimento.

Os lucros cessantes serão devidos até quando? O prejuízo deverá ser contabilizado até a data da 
destituição da incorporadora ou até a data da posterior conclusão da obra? 

Até o dia da destituição da incorporadora. Isso porque nessa data acabaram as obrigações contra-
tuais que a incorporadora tinha com os adquirentes.

O autor poderá exigir da incorporadora que pague, a título de danos emergentes, o valor que será 
gasto com a nova construtora contratada para terminar a obra? 

Não. Eventuais aportes financeiros adicionais assumidos pelos adquirentes a partir da destituição 
não podem ser cobrados do incorporador destituído, sob pena de agravar-se, de forma unilateral,  
o risco de um negócio originário.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.881.806-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 04/05/2021 (Info 695).

DIREITO DO CONSUMIDOR

DIREITO EMPRESARIAL

 �As microempresas e empresas de pequeno porte em recuperação judicial devem 
pagar ao administrador judicial remuneração de até 2% dos valores devidos aos 
credores, independentemente do plano de recuperação adotado pela devedora

A remuneração do administrador judicial nas recuperações judiciais envolvendo Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, com limitação de 2% do valor dos créditos submetidos à recuperação 
ou dos bens alienados na falência (art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/2005), aplica-se às recuperações 
judiciais em que haja a opção pelo plano especial (arts. 70 a 72) e, também, àquelas que adotem o 
procedimento ordinário de recuperação judicial (arts. 51 e seguintes).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.825.555-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/05/2021 (Info 695).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A faturizada não responde caso o 
devedor não pague o crédito que 
ela cedeu à factoring, sendo nula a 
cláusula que tente responsabilizá-la; 
também é nulo título de crédito que 
a faturizada seja obrigada a emitir 
se responsabilizando pela solvência 
dos créditos cedidos

A empresa faturizada não responde pela 
insolvência dos créditos cedidos, sendo nulos 
a disposição contratual em sentido contrário 
e eventuais títulos de créditos emitidos com o 
fim de garantir a solvência dos créditos cedi-
dos no bojo de operação de factoring.

A natureza do contrato de factoring, diversa-
mente do que se dá no contrato de cessão de 
crédito puro, não permite que os contratan-
tes, ainda que sob o argumento da autonomia 
de vontades, estipulem a responsabilidade da 
cedente (faturizada) pela solvência do deve-
dor/sacado.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.711.412-MG, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/05/2021 
(Info 695).

 � É inconstitucional o parágrafo único 
do art. 40 da Lei nº 9.279/96

É inconstitucional o parágrafo único do art. 40 
da Lei nº 9.279/96:

Parágrafo único. O prazo de vigência não será 
inferior a 10 (dez) anos para a patente de 
invenção e a 7 (sete) anos para a patente de 
modelo de utilidade, a contar da data de con-
cessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar 
impedido de proceder ao exame de mérito do 
pedido, por pendência judicial comprovada ou 
por motivo de força maior.

Essa norma contraria a segurança jurídica, a 
temporalidade da patente, a função social da 
propriedade intelectual, a duração razoável 
do processo, a eficiência da administração 
pública, a livre concorrência e a defesa do 
consumidor e o direito à saúde.

STF. Plenário. ADI 5529/DF, Rel. Min. Dias Tof-
foli, julgado em 12/5/2021 (Info 1017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �Aplica-se a técnica prevista no art. 942 do CPC no julgamento de recurso de  
apelação interposto em mandado de segurança

A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC/2015, aplica-se também ao julga-
mento de apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.868.072-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 04/05/2021 (Info 695).

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

 � Compete à Justiça do Trabalho jul-
gar ACP que pede a cassação de Selo 
de Responsabilidade Social concedi-
da a empresa em razão de descum-
primento das normas trabalhistas

Compete à Justiça do Trabalho processar e jul-
gar a ação civil pública fundamentada na não 
concessão pela União de Selo de Responsa-
bilidade Social a empresa pela falta de verifi-
cação adequada do cumprimento de normas 
que regem as condições de trabalho.

STJ. 1ª Seção. AgInt no CC 155.994/SP, 
Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 
12/05/2021 (Info 696).

 � Se o autor não pagar as custas ini-
ciais, mesmo sendo intimado para 
tanto, o juiz deverá determinar o can-
celamento da distribuição (art. 290 do 
CPC), não sendo necessária a oitiva 
do réu e não gerando a condenação 
ao pagamento de ônus sucumbenciais

O cancelamento da distribuição, a teor do art. 
290 do CPC, prescinde da citação ou intima-
ção da parte ré, bastando a constatação da 
ausência do recolhimento das custas iniciais e 
da inércia da parte autora, após intimada, em 
regularizar o preparo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1906378/MG, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 11/05/2021 (Info 696).

 �O Ministério Público Federal é parte 
legítima para pleitear indenização 
por danos morais coletivos e indi-
viduais em decorrência do óbito de 
menor indígena

Caso concreto: uma criança indígena faleceu 
no interior do Mato Grosso do Sul em razão 
da má prestação do serviço público de saúde. 
O MPF ingressou com ação civil pública contra 
a União e uma fundação estadual de saúde 
pedindo o pagamento de indenização por da-
nos morais individuais (em favor dos pais da 
criança) e por danos morais coletivos. O STJ 
reconheceu a legitimidade do MPF.

A relevância social do bem jurídico tutelado e 
a vulnerabilidade dos povos indígenas auto-
riza, em face da peculiar situação do caso, a 
defesa dos interesses individuais dos índios 
pelo Ministério Público, em decorrência de 
sua atribuição institucional.

A Constituição reconhece, em seu art. 232, a 
peculiar vulnerabilidade dos índios e das popu-
lações indígenas, motivo pelo qual o art. 37, II, 
da LC 75/93 confere legitimidade ao MPF “para 
defesa de direitos e interesses dos índios e das 
populações indígenas”, o que se mostra con-
sentâneo com o art. 129, V e IX, da CF/88.

STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 1.688.809-SP, 
Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 
26/04/2021 (Info 696). 

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

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �Os tribunais podem, diante do recurso de apelação, aplicar a técnica do julga-
mento antecipado parcial do mérito

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou  
parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

Situação hipotética: João foi vítima de um acidente de carro. Ele ajuizou ação de indenização por 
danos morais e materiais contra a empresa causadora. O juiz condenou a ré a pagar R$ 50 mil de 
indenização por danos morais. Por outro lado, negou o pedido para que a empresa pagasse pen-
são mensal vitalícia ao autor em razão da perda da capacidade laborativa. O pedido foi indeferido 
mesmo sem ter sido realizada perícia médica. Tanto João como a empresa interpuseram apelação. 
O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso: a) manteve a condenação por danos morais; b) quanto ao 
pedido de fixação de pensão por redução da capacidade laborativa, o TJ entendeu que as provas 
produzidas eram insuficientes e afirmou ser necessária a produção de perícia. Em razão disso, com 
fundamento no art. 356 do CPC/2015, o TJ apenas anulou a sentença nesse tópico, determinando o 
retorno dos autos à origem para a complementação da prova. O STJ afirmou que isso era possível.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.845.542/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/05/2021 (Info 696).

 � É ilegal a quebra do sigilo telefônico mediante a habilitação de chip da autorida-
de policial em substituição ao do investigado titular da linha

A Lei nº 9.296/96 não autoriza a suspensão do serviço telefônico ou do fluxo da comunicação tele-
mática mantida pelo usuário, tampouco a substituição do investigado e titular da linha por agente 
indicado pela autoridade policial.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.806.792-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 11/05/2021 (Info 696).

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

 �O Poder Judiciário não pode impor 
ao MP a obrigação de ofertar ANPP

O Poder Judiciário não pode impor ao Minis-
tério Público a obrigação de ofertar acordo de 
não persecução penal (ANPP).

Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém 
atribuição para participar de negociações na 
seara investigatória, impor ao MP a celebra-
ção de acordos.

Não se tratando de hipótese de manifesta 
inadmissibilidade do ANPP, a defesa pode 
requerer o reexame de sua negativa, nos 
termos do art. 28-A, § 14, do CPP, não sendo 
legítimo, em regra, que o Judiciário controle 
o ato de recusa, quanto ao mérito, a fim de 
impedir a remessa ao órgão superior no MP. 
Isso porque a redação do art. 28-A, § 14, do 
CPP determina a iniciativa da defesa para 
requerer a sua aplicação.

STF. 2ª Turma. HC 194677/SP, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 11/5/2021 (Info 1017).

 �Não se admite condenação basea-
da exclusivamente em declarações 
informais prestadas a policiais no 
momento da prisão em flagrante

A CF/88 determina que as autoridades estatais 
informem os presos que eles possuem o direi-
to de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII).

Esse alerta sobre o direito ao silêncio deve 
ser feito não apenas pelo Delegado, durante 
o interrogatório formal, mas também pelos 
policiais responsáveis pela voz de prisão em 
flagrante. Isso porque a todos os órgãos esta-
tais impõe-se o dever de zelar pelos direitos 
fundamentais.

A falta da advertência quanto ao direito ao 
silêncio torna ilícita a prova obtida a partir 
dessa confissão.

STF. 2ª Turma. RHC 170843 AgR/SP, Rel. Min. Gil-
mar Mendes, julgado em 4/5/2021 (Info 1016).

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

 � É lícito o compartilhamento de dados bancários feito por órgão de investigação 
do país estrangeiro para a polícia brasileira, mesmo que, no Estado de origem, 
essas informações não tenham sido obtidas com autorização judicial, já que isso 
não é exigido naquele país

Caso concreto: a Procuradoria de Nova Iorque (EUA) compartilhou com a Polícia Federal do Brasil 
uma relação de brasileiros que mantinham contas bancárias nos EUA. A partir dessa informação, a 
Polícia Federal instaurou inquérito para apurar os fatos e representou pela quebra do sigilo bancá-
rio dos investigados. O juiz federal deferiu o pedido e expediu um MLAT aos EUA solicitando todos 
os detalhes das contas bancárias mantidas naquele país. Esses dados foram enviados.

O compartilhamento de dados feito pela Procuradoria de Nova Iorque com a Polícia Federal foi 
realizado sem autorização judicial. Mesmo assim, não há nulidade e tais elementos informativos 
podem ser utilizados no Brasil, já que, no Estado de origem, não era necessária autorização judicial.

Assim, não viola a ordem pública brasileira o compartilhamento direto de dados bancários pelos 
órgãos investigativos, mesmo que, no Estado de origem, sejam obtidos sem prévia autorização judi-
cial, se a reserva de jurisdição não é exigida pela legislação daquele local.

Ainda neste mesmo caso concreto, o STJ decidiu que a cooperação internacional feita pelo MLAT 
não será nula, ainda que não tenha sido concretizada com a intermediação das autoridades centrais 
do Brasil e dos EUA.

Respeitadas as garantias processuais do investigado, não há prejuízo na cooperação direta entre as 
agências investigativas, sem a participação das autoridades centrais. A ilicitude da prova ou do meio 
de sua obtenção somente poderia ser pronunciada se o réu demonstrasse alguma violação de suas 
garantias ou das específicas regras de produção probatória.

STJ. 5ª Turma. AREsp 701.833/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 04/05/2021 (Info 695).

DIREITO TRIBUTÁRIO

 �Royalties recebidos por cooperativa compõem base de cálculo do PIS/COFINS

As receitas de royalties provenientes de atividades próprias da cooperativa de desenvolvimento 
científico e tecnológico de pesquisa agropecuária devem integrar a base de cálculo das contribui-
ções ao PIS e da COFINS.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.520.184-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/05/2021 (Info 695).

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

 �Verba recebida a título de plantão 
médico está sujeita ao pagamento  
de imposto de renda

Incide Imposto de Renda sobre verba paga 
como contraprestação de plantões médicos. 
Tais pagamentos são habituais, comutativos 
e de caráter eminentemente retributivo, de 
modo que não podem ser considerados de 
natureza indenizatória.

Vale ressaltar que o pagamento do IR é de-
vido mesmo que a lei estadual preveja esse 
plantão médico como sendo verba de caráter 
indenizatório.

STJ. 2ª Turma. RMS 52.051-AP, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 11/05/2021 
(Info 696).

 � É constitucional a taxação de IPI  
sobre recipientes de água mineral

Os produtos destinados ao acondicionamento 
de bens essenciais não precisam necessaria-
mente ter as mesmas alíquotas dos produtos 
embalados. Assim, não fere o princípio da 
seletividade a taxação dos recipientes de água 
mineral, ainda que a água ali acondicionada 
seja considerada produto essencial.

Tese fixada pelo STF: “É constitucional a 
fixação de alíquotas de IPI superiores a zero 
sobre garrafões, garrafas e tampas plásticas, 
ainda que utilizados para o acondicionamento 
de produtos essenciais”.

STF. Plenário. RE 606314/PE, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 11/5/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 501) (Info 1016).

 � Pessoa com deficiência pode ser enqua-
drada como dependente, mesmo que 
seja apta a trabalhar, mas desde que 
não receba remuneração que exceda 
as deduções legalmente autorizadas

Na apuração do imposto sobre a renda de 
pessoa física, a pessoa com deficiência que 
supere o limite etário e seja capacitada para o 
trabalho pode ser considerada como depen-
dente quando a sua remuneração não exce-
der as deduções autorizadas por lei.

STF. Plenário. ADI 5583/DF, Rel. Min. Marco 
Aurélio, redator do acórdão Min. Roberto Bar-
roso, julgado em 14/5/2021 (Info 1017).

 � Estados são titulares do IR sobre 
rendimentos pagos diretamente por 
suas autarquias e fundações

É dos Estados e Distrito Federal a titularidade 
do que arrecadado, considerado Imposto de 
Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos 
pagos, a qualquer título, por si, autarquias e 
fundações que instituírem e mantiverem.

STF. Plenário. RE 607886/RJ, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 4/5/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 364) (Info 1017).

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

 �A inadimplência do usuário não 
afasta a incidência ou a exigibilida-
de do ICMS sobre serviços de teleco-
municações

As vendas inadimplidas não podem ser ex-
cluídas da base de cálculo do tributo, pois a 
inadimplência do consumidor final – por se 
tratar de evento posterior e alheio – não obsta 
a ocorrência do fato gerador do ICMS-comuni-
cação.

STF. Plenário. RE 1003758/RO, Rel. Min. Marco 
Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 14/5/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 705) (Info 1017).

 � É constitucional a cobrança ante-
cipada de diferencial de alíquota 
de ICMS de sociedade empresária 
optante pelo Simples Nacional, inde-
pendentemente de o contribuinte es-
tar na condição de consumidor final 
no momento da aquisição

É constitucional a imposição tributária de 
diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado 
de destino na entrada de mercadoria em seu 
território devido por sociedade empresária 
aderente ao Simples Nacional, independente-
mente da posição desta na cadeia produtiva ou 
da possibilidade de compensação dos créditos.

STF. Plenário. RE 970821/RS, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/5/2021 (Info 1017).

 �A tese fixada no RE 574706 (Tema 69) 
produz efeitos a partir de 15/3/2017, 
ressalvadas as ações judiciais e 
administrativas protocoladas até 
essa data

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) não compõe a base de cálculo 
para a incidência da contribuição para o PIS e 
a COFINS.

STF. Plenário. RE 574706/PR, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 15/3/2017 (Repercussão 
Geral – Tema 69) (Info 857).

A tese, com repercussão geral, fixada no 
julgamento do RE 574706 (“O ICMS não com-
põe a base de cálculo para fins de incidência 
do PIS e da Cofins”) produz efeitos a partir de 
15/3/2017 (data da sessão de julgamento), 
ressalvadas as ações judiciais e administrati-
vas protocoladas até essa data.

STF. Plenário. RE 574706 ED/PR, Rel. Min. Cár-
men Lúcia, julgado em 13/5/2021 (Info 1017).

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

 � STF determinou que a União adote todas as medidas legais necessárias para  
viabilizar a realização do Censo, inclusive com a previsão dos créditos  
orçamentários necessários à pesquisa

Compete ao STF julgar, com base no art. 102, I, “f”, da CF/88, ação cível originária que questiona a 
inércia da Administração Pública federal relativamente à organização, ao planejamento e à execução 
do Censo Demográfico do IBGE.

Configura-se ilegítima a escolha política que, esvaziando as dotações orçamentárias vocacionadas às 
pesquisas censitárias do IBGE, inibe a produção de dados demográficos essenciais ao acompanha-
mento dos resultados das políticas sociais do Estado brasileiro.

STF. Plenário. ACO 3508 TA-Ref/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 14/5/2021 (Info 1017).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

 � É constitucional a expressão “de forma não cumulativa” constante do caput do 
art. 20 da Lei nº 8.212/91

É compatível com a Constituição Federal a progressividade simples estipulada no art. 20 da Lei nº 
8.212/91, ou seja, a apuração das contribuições previdenciárias devidas pelo segurado empregado, 
inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso mediante a incidência de apenas uma alíquota – 
aquela correspondente à faixa de tributação – sobre a íntegra do salário de contribuição mensal.

Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada 
mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de 
forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acordo com a seguinte tabela: (...)

STF. Plenário. RE 852796/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/5/2021 (Repercussão Geral – Tema 
833) (Info 1017).

DIREITO TRIBUTÁRIO
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