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LEI 14.195/2021:  
LEI DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

A Lei nº 14.195/2021 dispõe sobre vários assuntos relacionados com direito empresarial e também direito 
processual civil. 

Veja abaixo um resumo dos principais pontos. 

I – ALTERAÇÕES RELACIONADAS COM DIREITO EMPRESARIAL

1) CPNJ COMO NOME EMPRESARIAL

O empresário individual, a EIRELI e a sociedade empresária precisam ter um nome empresarial, que é a 
expressão que os identifica em suas relações jurídicas.

Com o objetivo de desburocratizar, a Lei nº 14.195/2021 acrescentou o art. 35-A na Lei nº 8.934/94 dizen-
do que o empresário ou pessoa jurídica poderá utilizar o CNPJ como nome empresarial.

Art. 35-A. O empresário ou a pessoa jurídica poderá optar por utilizar o número de inscrição no Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como nome empresarial, seguido da partícula identificadora do 
tipo societário ou jurídico, quando exigida por lei.

O art. 1.155 prevê duas espécies de nome empresarial: 

a) firma; 

b) denominação.

Com esse novo art. 35-A temos uma terceira espécie de nome empresarial: o CPNJ como nome empresarial.
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2) NOME EMPRESARIAL DAS SOCIEDADES

• Antes: na denominação da sociedade anônima e da sociedade em comandita por ações (quando esta 
adotasse denominação), era obrigatório que constasse a designação do objeto social.

• Agora: a menção ao objeto social é facultativa.

CÓDIGO CIVIL

Antes da Lei 14.195/2021 Depois da Lei 14.195/2021

Art. 1.160. A sociedade anônima opera sob deno-
minação designativa do objeto social, integrada 

pelas expressões “sociedade anônima” ou “compa-
nhia”, por extenso ou abreviadamente.

Parágrafo único. Pode constar da denominação o 
nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja con-

corrido para o bom êxito da formação da empresa.

Art. 1.160. A sociedade anônima opera sob deno-
minação, integrada pelas expressões ‘sociedade 

anônima’ ou ‘companhia’, por extenso ou abrevia-
damente, facultada a designação do objeto social.

Parágrafo único. Pode constar da denominação o 
nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja con-

corrido para o bom êxito da formação da empresa.

Art. 1.161. A sociedade em comandita por ações 
pode, em lugar de firma, adotar denominação 

designativa do objeto social, aditada da expressão 
“comandita por ações”.

Art. 1.161. A sociedade em comandita por ações 
pode, em lugar de firma, adotar denominação, adi-
tada da expressão ‘comandita por ações’, faculta-

da a designação do objeto social.

3) ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Estabelecimento (ou fundo de comércio) é o conjunto de bens (materiais e imateriais) e serviços que o 
empresário reúne e organiza com o objetivo de realizar a atividade empresarial e gerar lucros. Seu concei-
to legal está previsto no caput do art. 1.142 do Código Civil:

Art. 1.142 Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, 
por empresário, ou por sociedade empresária.

A Lei nº 14.195/2021 acrescentou três parágrafos ao art. 1.142. Vejamos cada um deles:

Art. 1.142. (...)

§ 1º O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que po-
derá ser físico ou virtual.

Essa previsão corresponde aquilo que já era defendido pela doutrina:

“A expressão estabelecimento empresarial parece se referir, numa primeira leitura, ao local em que o 
empresário exerce sua atividade empresarial. Trata-se, todavia, de uma visão equivocada, que representa 
apenas uma noção vulgar da expressão, correspondendo tão somente ao sentido coloquial que ela pos-
sui para as pessoas em geral.
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(...)

Portanto, o local em que o empresário exerce 
suas atividades - ponto de negócio - é apenas um 
dos elementos que compõem o estabelecimen-
to empresarial, o qual, como visto, é composto 
também de outros bens materiais (equipamen-
tos, máquinas etc.) e até mesmo bens imateriais 
(marca, patente de invenção etc.).” (RAMOS, An-
dré Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial. 11ª ed., 
São Paulo: Juspodivm, 2021, p. 169-170)

Art. 1.142. (...)

§ 2º Quando o local onde se exerce a atividade 
empresarial for virtual, o endereço informado 
para fins de registro poderá ser, conforme o 
caso, o do empresário individual ou o de um 
dos sócios da sociedade empresária.

Atualmente, é muito comum que várias ativida-
des empresariais sejam desenvolvidas de modo 
virtual, não necessitando de uma sede física para 
atendimento de clientes, fornecedores e público 
em geral.

A despeito disso, algumas leis locais proibiam 
que o endereço informado para fins de registro 
fosse a própria residência do sócio.

Logo, o novo § 2º do art. 1.142 do Código Civil 
traz uma relevante novidade ao autorizar expres-
samente essa prática, facilitando a situação de 
inúmeros empresários que não mais precisam 
ser obrigados a contratar um endereço apenas 
para fins de registro.

Sobre o tema, vale a pena mencionar o § 25 do 
art. 18-A da LC 123/2006, que autoriza o mi-
croempreendedor individual a utilizar sua resi-
dência como sede do estabelecimento:

Art. 18-A. (...)

§ 25. O MEI poderá utilizar sua residência 
como sede do estabelecimento, quando não 
for indispensável a existência de local próprio 
para o exercício da atividade.

Art. 1.142. (...)

§ 3º Quando o local onde se exerce a ativida-
de empresarial for físico, a fixação do horário 
de funcionamento competirá ao Município, 
observada a regra geral do inciso II do caput 
do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro 
de 2019.

A competência é municipal, conforme entendi-
mento sumulado do STF:

Súmula Vinculante 38-STF: É competente o 
município para fixar o horário de funciona-
mento de estabelecimento comercial.

Compete aos Municípios legislar sobre o horário 
de funcionamento dos estabelecimentos comer-
ciais situados no âmbito de seus territórios. Isso 
porque essa matéria é entendida como sendo 
“assunto de interesse local”, cuja competência é 
municipal, nos termos do art. 30, I, da CF/88.

Cada cidade tem suas peculiaridades, tem seu 
modo de vida, umas são mais cosmopolitas, com 
estilo de vida agitado, muitos serviços, turistas. Por 
outro lado, existem aquelas menos urbanizadas, 
com costumes mais tradicionais etc. Assim, o horá-
rio de funcionamento dos estabelecimentos comer-
ciais deve atender a essas características próprias, 
análise a ser feita pelo Poder Legislativo local.

Existe uma “exceção” à Súmula Vinculante 38: o 
horário de funcionamento dos bancos. Segundo 
o STF e o STJ, as leis municipais não podem es-
tipular o horário de funcionamento dos bancos. 
A competência para definir o horário de funcio-
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namento das instituições financeiras é da União. 
Isso porque esse assunto (horário bancário) traz 
consequências diretas para transações comer-
ciais intermunicipais e interestaduais, transfe-
rências de valores entre pessoas em diferentes 
partes do país, contratos etc., situações que 
transcendem (ultrapassam) o interesse local do 
Município. Enfim, o horário de funcionamento 
bancário é um assunto de interesse nacional (STF 
RE 118363/PR). O STJ possui, inclusive, um enun-
ciado que espelha esse entendimento:

Súmula 19-STJ: A fixação do horário bancário, 
para atendimento ao público, é da competên-
cia da União.

Lei municipal pode dispor sobre:

a) Horário de funcionamento de estabelecimento 
comercial: SIM (SV 38).

b) Horário de funcionamento dos bancos (horário 
bancário): NÃO (Súmula 19 do STJ).

Veja agora o que diz o art. 3º, II, da Lei nº 
13.874/2019 (Declaração de Direitos de Liberda-
de Econômica):

Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou 
jurídica, essenciais para o desenvolvimento e 
o crescimento econômicos do País, observado 
o disposto no parágrafo único do art. 170 da 
Constituição Federal:

(...)

II - desenvolver atividade econômica em 
qualquer horário ou dia da semana, inclusive 
feriados, sem que para isso esteja sujeita a co-
branças ou encargos adicionais, observadas:

a) as normas de proteção ao meio ambiente, 
incluídas as de repressão à poluição sonora e 
à perturbação do sossego público;

b) as restrições advindas de contrato, de re-
gulamento condominial ou de outro negócio 
jurídico, bem como as decorrentes das nor-
mas de direito real, incluídas as de direito de 
vizinhança; e

c) a legislação trabalhista;

4) ASSEMBLEIA GERAL POR MEIOS ELETRÔNICOS

O art. 59 do Código Civil trata sobre a assembleia 
geral das associações:

Art. 59. Compete privativamente à assembleia 
geral:

I – destituir os administradores;

II – alterar o estatuto.

Em razão do isolamento social adotado durante a 
pandemia da Covid-19, a Lei 14.010/2020 auto-
rizou que as assembleias gerais pudessem ser 
realizadas por meios eletrônicos, mesmo que o 
estatuto social não previsse:

Art. 5º A assembleia geral, inclusive para os 
fins do art. 59 do Código Civil, até 30 de outu-
bro de 2020, poderá ser realizada por meios 
eletrônicos, independentemente de previsão 
nos atos constitutivos da pessoa jurídica.

Parágrafo único. A manifestação dos parti-
cipantes poderá ocorrer por qualquer meio 
eletrônico indicado pelo administrador, que 
assegure a identificação do participante e a 
segurança do voto, e produzirá todos os efei-
tos legais de uma assinatura presencial. 

Vale ressaltar que não havia uma proibição ex-
pressa no ordenamento jurídico para a realização 
dessa assembleia por meios eletrônicos. O que a 
Lei fez foi apenas deixar isso expresso, gerando 
mais segurança jurídica. 
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Como a experiência foi produtiva, a Lei nº 
14.195/2021 acrescentou o art. 48-A ao Código 
Civil tornando essa previsão definitiva:

Art. 48-A. As pessoas jurídicas de direito pri-
vado, sem prejuízo do previsto em legislação 
especial e em seus atos constitutivos, poderão 
realizar suas assembleias gerais por meios 
eletrônicos, inclusive para os fins do art. 59 
deste Código, respeitados os direitos previs-
tos de participação e de manifestação.

5) REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015

Sociedade atua por intermédio dos seus admi-
nistradores

A sociedade pratica os atos jurídicos, exerce di-
reitos ou assume obrigações por intermédio dos 
seus administradores. É o que prevê o art. 1.022 
do Código Civil:

Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assu-
me obrigações e procede judicialmente, por 
meio de administradores com poderes espe-
ciais, ou, não os havendo, por intermédio de 
qualquer administrador.

E quem é considerado administrador da sociedade?

O contrato social deve prever quem são as pes-
soas incumbidas da administração da sociedade. 
Além disso, deve indicar também quais são os 
poderes e atribuições (art. 997, VI, do CC).

Vale ressaltar, ainda, que o administrador da 
sociedade pode ser nomeado por meio de um 
instrumento separado, ou seja, em um outro 
documento que não seja o contrato social. Neste 
caso, tal instrumento deverá ser averbado à mar-
gem da inscrição da sociedade:

Art. 1.012. O administrador, nomeado por ins-
trumento em separado, deve averbá-lo à mar-
gem da inscrição da sociedade, e, pelos atos que 
praticar, antes de requerer a averbação, respon-
de pessoal e solidariamente com a sociedade.

Assim, a pessoa que está celebrando negócio jurí-
dico com a sociedade, deverá analisar o contrato 
social ou o instrumento averbado na inscrição da 
sociedade, para ter certeza de que aquele admi-
nistrador possui autorização para praticar atos 
em nome daquela sociedade.

E se o contrato social não tratar sobre a administra-
ção da sociedade e não for feito um instrumento em 
separado dispondo sobre o assunto? Como fica a 
administração da sociedade neste caso?

Se o contrato social não tratar sobre o tema, a 
administração da sociedade competirá separada-
mente a cada um dos sócios (art. 1.013 do CC).

Quais os poderes que o administrador da sociedade 
possui? Ele tem poderes ilimitados ou há atos que 
não pode praticar?

Isso deve ser disciplinado no contrato social. 
O contrato social deverá definir quais atos os 
administradores podem praticar em nome da 
sociedade.

E se o contrato social for silente? Se o contrato 
social não disser quais atos podem ser praticados 
pelos administradores?

No silêncio do contrato, os administradores 
podem praticar todos os atos que sejam conside-
rados como “atos de gestão da sociedade”. Obs: 
oneração ou venda de bens imóveis, em regra, 
não é considerado mero ato de gestão, salvo se 
a sociedade tiver como objeto social a compra 
e venda de imóveis (ex: se for uma imobiliária). 
Veja o que diz o caput do art. 1.015 do CC:
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Art. 1.015. No silêncio do contrato, os admi-
nistradores podem praticar todos os atos 
pertinentes à gestão da sociedade; não cons-
tituindo objeto social, a oneração ou a venda 
de bens imóveis depende do que a maioria 
dos sócios decidir.

O que acontece se o administrador praticar um ato 
que ele não poderia, ou seja, que ele não estava 
autorizado? Em outras palavras, o que acontece se 
o administrador exceder os poderes que ele possui? 
Ex: o administrador assinou determinado contrato 
com uma pessoa, em nome da sociedade, mas o 
contrato social não autorizava que ele praticasse 
esse ato.

• REGRA: mesmo tendo havido esse excesso, a 
sociedade estará vinculada ao que foi ajustado 
pelo administrador. Isso para prestigiar a boa-fé  
do terceiro com quem o negócio foi celebrado.

• EXCEÇÕES: o parágrafo único do art. 1.015 do 
CC trazia exceções a essa regra, ou seja, três 
situações nas quais a sociedade não precisará 
cumprir os compromissos assumidos pelo ad-
ministrador porque ele agiu com excesso. Veja 
quais eram essas situações:

Art. 1.015 (...)

Parágrafo único. O excesso por parte dos 
administradores somente pode ser oposto 
a terceiros se ocorrer pelo menos uma das 
seguintes hipóteses:

I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou 
averbada no registro próprio da sociedade;

II - provando-se que era conhecida do terceiro;

III - tratando-se de operação evidentemente 
estranha aos negócios da sociedade.

(...) 1. O excesso de mandato, a que se refere o 
parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil, po-
derá ser oposto ao terceiro beneficiário apenas 
se ficar afastada a sua boa-fé.

2. Para ser elidida, a boa-fé requer a demons-
tração de que: (i) a limitação de poderes do 
praticante do excesso estava inscrita no registro 
próprio, (ii) o excesso de mandato era de conhe-
cimento do terceiro e (iii) a operação realizada ti-
nha natureza estranha ao objeto social da pessoa 
jurídica. (...)

STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1040799/MG, Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
11/02/2014. 

O inciso III era aquilo que a doutrina denominava 
de ultra vires.

Conforme explicava André Luiz Santa Cruz:

“Vê-se, pois, que pela interpretação a contrario 
sensu do parágrafo único do art. 1.015, em regra 
a sociedade responde por todos os atos de seus 
legítimos administradores, ainda que eles te-
nham atuado com excesso de poderes. De fato, 
se o Código afirma que a sociedade somente 
pode opor o excesso contra terceiros em deter-
minadas situações que o próprio legislador elen-
cou, taxativamente, isso significa que nas demais 
situações o excesso dos administradores não 
pode ser oposto a terceiros, ou seja, a sociedade 
terá que responder pelas obrigações decorren-
tes da atuação excessiva dos seus gestores, não 
obstante possa depois voltar-se contra eles, em 
ação regressiva.

(...)

Enquanto os incisos I e II do art. 1.015, parágrafo 
único, do Código Civil tratam das hipóteses em 
que a sociedade impõe uma limitação de poderes 
ao administrador, como visto acima, o inciso III 
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cuida de hipótese diversa, relacionada aos casos em que o administrador assume obrigação decorrente 
de ‘operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade’.

Trata o inciso em comento da chamada teoria ‘ultra vires”, surgida no direito inglês há bastante tempo. 
Segundo essa teoria, se o administrador celebra contrato assumindo obrigações, em nome da sociedade, 
em operações evidentemente estranhas ao seu objeto social, presume-se que houve excesso de poderes. 
Entende-se que bastaria ao credor diligente atentar para a compatibilidade entre a relação jurídica trava-
da com determinada sociedade e o seu respectivo objeto social. Afinal, como já destacado anteriormente, 
o caput do art. 1.015 do Código Civil permite ao administrador praticar

todo e qualquer ato de gestão dos negócios sociais, mas desde que haja pertinência entre o ato praticado 
e os negócios sociais.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Juspodivm, 
2021, p. 385-386)

O que fez a Lei nº 14.195/2021?

Revogou o parágrafo único do art. 1.015 do CC, acabando com as três exceções acima explicadas.

Essas exceções recebiam críticas de parcela significativa da doutrina. Isso porque elas enfraqueciam a 
proteção que deve ser conferida ao terceiro de boa-fé que contratava com a sociedade. Além disso, tais 
exceções contribuíam para uma situação de insegurança jurídica. Recorro mais uma vez ao auxílio de 
André Luiz Santa Cruz Ramos:

“(...) a teoria ultra vires, após surgir na Inglaterra e nos Estados Unidos, foi sendo gradativamente abando-
nada, o que nos permite dizer que, de certo modo, a adoção dessa teoria pelo Código Civil de 2002 repre-
senta um retrocesso. É que na maioria das vezes, em razão do dinamismo inerente às atividades econô-
micas, é muito difícil analisar, em todas as transações negociais, se os poderes dos administradores lhe 
permitem firmar aquela relação jurídica específica. Portanto, a teoria ultra vires, é inegável, traz consigo 
uma certa insegurança jurídica para o mercado. Melhor seria, talvez, em homenagem à boa-fé dos tercei-
ros que contratam com a sociedade limitada, reconhecer sua responsabilidade pelos atos ultra vires, mas 
assegurar-lhe a possibilidade de voltar-se em regresso contra o administrador que se excedeu.” (RAMOS, 
André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Juspodivm, 2021, p. 386)

Nesse mesmo sentido, confira o Enunciado 11, da I Jornada de Direito Comercial do CJF: 

A regra do art. 1.015, parágrafo único, do Código Civil deve ser aplicada à luz da teoria da aparência e 
do primado da boa-fé objetiva, de modo a prestigiar a segurança do tráfego negocial. As sociedades se 
obrigam perante terceiros de boa-fé.

Em suma:

A sociedade responde pelos atos de seus administradores, ainda que estes tenham extrapolado seus 
poderes e atribuições. 

As três exceções a essa regra, que eram previstas no parágrafo único do art. 1.015 do CC, foram revoga-
das. O objetivo foi o de prestigiar, ainda mais, a boa-fé do terceiro com quem os atos foram praticados e 
resguardar a segurança jurídica das relações.
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Com a Lei nº 14.195/2021, o ordenamento jurídi-
co brasileiro abandonou a teoria ultra vires.

6) EXTINÇÃO DAS EIRELI´S

EIRELI

A EIRELI era uma forma de pessoa jurídica com-
posta por uma só pessoa física.

Tratava-se de uma espécie de pessoa jurídica 
unipessoal autônoma e que apresentava, portan-
to, personalidade jurídica e patrimônio distintos 
daquele titularizado pela pessoa física que explo-
ra a atividade em questão.

Consistia em uma técnica de limitação dos riscos 
empresariais em benefício dos empreendedores 
individuais.

A EIRELI foi criada pela Lei nº 12.441/2011, que 
acrescentou o art. 980-A ao Código Civil.

Requisitos

Os requisitos para a constituição da EIRELI eram 
os seguintes:

a) Uma única pessoa natural, que é o titular da 
totalidade do capital social;

b) O capital social deve estar devidamente inte-
gralizado;

c) O capital social não pode ser inferior a 100 
(cem) vezes o salário-mínimo;

d) A pessoa natural que constituir EIRELI somen-
te poderá figurar em uma única empresa dessa 
modalidade. Assim, para evitar fraudes, ninguém 
pode ser titular de duas empresas individuais de 
responsabilidade limitada.

Veja a redação do dispositivo legal:

Art. 980-A. A empresa individual de respon-
sabilidade limitada será constituída por uma 
única pessoa titular da totalidade do capital 
social, devidamente integralizado, que não 
será inferior a 100 (cem) vezes o maior salá-
rio-mínimo vigente no País.

Qual foi a grande vantagem da EIRELI no momento 
de sua criação no ordenamento jurídico brasileiro 
(em 2011)?

Antes da EIRELI, se um indivíduo quisesse abrir 
uma loja no centro da cidade para vender vestuá-
rio, ele teria duas opções:

1ª) explorar essa atividade econômica como em-
presário individual;

2ª) encontrar um outro indivíduo para ser seu 
sócio e constituir uma sociedade empresária.

A desvantagem de explorar como empresário 
individual era o fato de que esse indivíduo iria 
responder com seus bens pessoais e de forma 
ilimitada por todas as dívidas que contraísse na 
atividade econômica.

Tal situação fazia com que muitas pessoas ar-
ranjassem um “laranja” para figurar como sócio 
em uma sociedade limitada, normalmente com 
capital social de 1%. Obviamente que tal realida-
de não era simples nem correta, servindo como 
desestímulo à livre iniciativa.

Com a criação da EIRELI no art. 980-A, esse indiví-
duo passou a conseguir, sozinho, constituir uma 
pessoa jurídica para desempenhar sua atividade 
empresarial, com a vantagem de que, na EIRELI, 
a responsabilidade pelas dívidas era limitada ao 
valor do capital social.
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Criação da sociedade unipessoal e esvaziamento da função da EIRELI

Sociedade unipessoal é aquela formada por um só sócio que detém a totalidade do capital social.

A figura da sociedade unipessoal é admitida em alguns países do mundo.

É possível a existência de sociedade unipessoal no Brasil?

Antes da Lei nº 13.874/2019: NÃO Depois da Lei nº 13.874/2019: SIM

Como regra, havia a necessidade  
de dois ou mais sócios.

A doutrina apontava a existência  
de três exceções muito peculiares:

1) sociedade subsidiária integral (art. 251, § 2º,  
da Lei nº 6.404/76);

2) empresa pública unipessoal.

3) sociedade limitada que ficou com apenas um só-
cio, situação que podia durar por, no máximo, 180 
dias (art. 1.033, IV, do CC – atualmente revogado).

A Lei nº 13.874/2019 acrescentou dois parágrafos ao 
art. 1.052 do CC prevendo a possibilidade de a so-
ciedade limitada ser composta por um único sócio:

Art. 1.052. (...) 

§ 1º A sociedade limitada pode ser constituída  
por 1 (uma) ou mais pessoas.

§ 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento 
de constituição do sócio único, no que couber,  

as disposições sobre o contrato social.

Assim, a Lei nº 13.874/2019 previu a possibilidade de ser, livremente, criada a sociedade limitada unipessoal.

Vale ressaltar que, com a criação da sociedade limitada unipessoal, a EIRELI perdeu praticamente toda a 
sua importância e, na prática, passou a não mais ser adotada.

Transformação das EIRELIs em sociedades unipessoais

Diante do modelo que caiu em desuso, o legislador resolveu simplificar o panorama e decidiu transformar 
todas EIRELIs ainda existentes em sociedades unipessoais. Confira o art. 41 da Lei nº 14.195/2021:

Art. 41. As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor 
desta Lei serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais independentemente de qualquer 
alteração em seu ato constitutivo.

Parágrafo único. Ato do Drei disciplinará a transformação referida neste artigo.

Revogação do inciso IV do art. 1.033 do Código Civil 

O inciso IV do art. 1.033 do Código Civil previa que se uma sociedade – que originalmente tivesse plurali-
dade de sócios – ficasse com apenas um sócio (ex: os demais morreram), esta sociedade deveria se regu-
larizar – com a entrada de novos sócios – em um prazo de até 180 dias. Caso não fizesse isso, tal socieda-
de deveria ser dissolvida, salvo se fosse transformada em uma EIRELI. Veja:
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Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando 
ocorrer:

(...)

IV - a falta de pluralidade de sócios, não re-
constituída no prazo de cento e oitenta dias;

(...)

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no 
inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive 
na hipótese de concentração de todas as co-
tas da sociedade sob sua titularidade, requei-
ra, no Registro Público de Empresas Mercan-
tis, a transformação do registro da sociedade 
para empresário individual ou para empresa 
individual de responsabilidade limitada, ob-
servado, no que couber, o disposto nos arts. 
1.113 a 1.115 deste Código.

Essa regra existia porque no Brasil não se admitia 
sociedade unipessoal.

Ocorre que, com a autorização dada pela Lei nº 
13.874/2019 para que exista sociedade unipes-
soal, essa regra previsão do inciso IV deixou de 
ter sentido. Ora, se uma sociedade, que era com-
posta por pluralidade de sócios, passou a contar 
com apenas um único sócio, ela deve se tornar 
uma sociedade unipessoal, não havendo motivo 
para que seja dissolvida.

Assim, a Lei nº 14.195/2021 – corretamente – 
decidiu revogar o inciso IV e o parágrafo único do 
art. 1.033 do Código Civil.

7) PROTEÇÃO DE ACIONISTAS MINORITÁRIOS E 
VOTO PLURAL (LEI 6.404/76)

Foram inseridos os seguintes dispositivos na Lei 
nº 6.404/76:

Art. 16-A. Na companhia aberta, é vedada a 
manutenção de mais de uma classe de ações 

ordinárias, ressalvada a adoção do voto plural 
nos termos e nas condições dispostos no art. 
110-A desta Lei.

Art. 110-A. É admitida a criação de uma ou 
mais classes de ações ordinárias com atri-
buição de voto plural, não superior a 10 (dez) 
votos por ação ordinária:

I - na companhia fechada; e

II - na companhia aberta, desde que a criação 
da classe ocorra previamente à negociação de 
quaisquer ações ou valores mobiliários con-
versíveis em ações de sua emissão em merca-
dos organizados de valores mobiliários.

§ 1º A criação de classe de ações ordinárias 
com atribuição do voto plural depende do 
voto favorável de acionistas que representem:

I - metade, no mínimo, do total de votos con-
feridos pelas ações com direito a voto; e

II - metade, no mínimo, das ações preferen-
ciais sem direito a voto ou com voto restrito, 
se emitidas, reunidas em assembleia especial 
convocada e instalada com as formalidades 
desta Lei.

§ 2º Nas deliberações de que trata o § 1º 
deste artigo, será assegurado aos acionistas 
dissidentes o direito de se retirarem da com-
panhia mediante reembolso do valor de suas 
ações nos termos do art. 45 desta Lei, salvo se 
a criação da classe de ações ordinárias com 
atribuição de voto plural já estiver prevista ou 
autorizada pelo estatuto.

§ 3º O estatuto social da companhia, aberta 
ou fechada, nos termos dos incisos I e II do 
caput deste artigo, poderá exigir quórum 
maior para as deliberações de que trata o § 1º 
deste artigo.
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§ 4º A listagem de companhias que adotem 
voto plural e a admissão de valores mobiliá-
rios de sua emissão em segmento de listagem 
de mercados organizados sujeitar-se-ão à 
observância das regras editadas pelas respec-
tivas entidades administradoras, que deverão 
dar transparência sobre a condição de tais 
companhias abertas.

§ 5º Após o início da negociação das ações ou 
dos valores mobiliários conversíveis em ações 
em mercados organizados de valores mobiliá-
rios, é vedada a alteração das características 
de classe de ações ordinárias com atribuição 
de voto plural, exceto para reduzir os respecti-
vos direitos ou vantagens.

§ 6º É facultado aos acionistas estipular no 
estatuto social o fim da vigência do voto plural 
condicionado a um evento ou a termo, obser-
vado o disposto nos §§ 7º e 8º deste artigo.

§ 7º O voto plural atribuído às ações ordi-
nárias terá prazo de vigência inicial de até 7 
(sete) anos, prorrogável por qualquer prazo, 
desde que:

I - seja observado o disposto nos §§ 1º e 3º 
deste artigo para a aprovação da prorrogação;

II - sejam excluídos das votações os titulares 
de ações da classe cujo voto plural se preten-
de prorrogar; e

III - seja assegurado aos acionistas dissiden-
tes, nas hipóteses de prorrogação, o direito 
previsto no § 2º deste artigo.

§ 8º As ações de classe com voto plural serão 
automaticamente convertidas em ações ordi-
nárias sem voto plural na hipótese de:

I - transferência, a qualquer título, a terceiros, 
exceto nos casos em que:

a) o alienante permanecer indiretamente 
como único titular de tais ações e no controle 
dos direitos políticos por elas conferidos;

b) o terceiro for titular da mesma classe de 
ações com voto plural a ele alienadas; ou

c) a transferência ocorrer no regime de titula-
ridade fiduciária para fins de constituição do 
depósito centralizado; ou

II - o contrato ou acordo de acionistas, entre 
titulares de ações com voto plural e acionistas 
que não sejam titulares de ações com voto 
plural, dispor sobre exercício conjunto do 
direito de voto.

§ 9º Quando a lei expressamente indicar quó-
runs com base em percentual de ações ou do 
capital social, sem menção ao número de votos 
conferidos pelas ações, o cálculo respectivo 
deverá desconsiderar a pluralidade de voto.

§ 10. (VETADO).

§ 11. São vedadas as operações:

I - de incorporação, de incorporação de ações 
e de fusão de companhia aberta que não 
adote voto plural, e cujas ações ou valores 
mobiliários conversíveis em ações sejam 
negociados em mercados organizados, em 
companhia que adote voto plural;

II - de cisão de companhia aberta que não 
adote voto plural, e cujas ações ou valores 
mobiliários conversíveis em ações sejam 
negociados em mercados organizados, para 
constituição de nova companhia com adoção 
do voto plural, ou incorporação da parcela 
cindida em companhia que o adote.
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§ 12. Não será adotado o voto plural nas votações pela assembleia de acionistas que deliberarem sobre:

I - a remuneração dos administradores; e

II - a celebração de transações com partes relacionadas que atendam aos critérios de relevância a se-
rem definidos pela Comissão de Valores Mobiliários.

§ 13. O estatuto social deverá estabelecer, além do número de ações de cada espécie e classe em que 
se divide o capital social, no mínimo:

I - o número de votos atribuído por ação de cada classe de ações ordinárias com direito a voto, respei-
tado o limite de que trata o caput deste artigo;

II - o prazo de duração do voto plural, observado o limite previsto no § 7º deste artigo, bem como 
eventual quórum qualificado para deliberar sobre as prorrogações, nos termos do § 3º deste artigo; e

III - se aplicável, outras hipóteses de fim de vigência do voto plural condicionadas a evento ou a termo, 
além daquelas previstas neste artigo, conforme autorizado pelo § 6º deste artigo.

§ 14. As disposições relativas ao voto plural não se aplicam às empresas públicas, às sociedades de 
economia mista, às suas subsidiárias e às sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder 
público.

A redação anterior da lei vedava expressamente o chamado voto plural. Atribuir voto plural a determina-
da ação é atribuir mais de um voto a uma mesma ação. 

Com a mudança, permite-se a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com a atribuição do 
voto plural, não superior a dez votos por ação ordinária. Dependerá de deliberação societária com  
quórum de votação específico (§1º ao art. 110-A) e será temporalmente limitada ao período de sete anos, 
ainda que prorrogável por qualquer prazo (§7º ao art. 110-A).

Art. 138. (...)

§ 3º É vedada, nas companhias abertas, a acumulação do cargo de presidente do conselho de adminis-
tração e do cargo de diretor-presidente ou de principal executivo da companhia.*

§ 4º A Comissão de Valores Mobiliários poderá editar ato normativo que excepcione as companhias de 
menor porte previstas no art. 294-B desta Lei da vedação de que trata o § 3º deste artigo.

* Esse § 3º do art. 138 somente produzirá efeitos em 360 dias, contados da data de publicação da Lei nº 
14.195/2021 (27/08/2021).
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Diretores podem ser domiciliados no exterior:

Art. 146. Apenas pessoas naturais poderão ser 
eleitas para membros dos órgãos de adminis-
tração.

(...)

§ 2º A posse de administrador residente ou 
domiciliado no exterior fica condicionada à 
constituição de representante residente no 
País, com poderes para, até, no mínimo, 3 
(três) anos após o término do prazo de gestão 
do administrador, receber:

I - citações em ações contra ele propostas 
com base na legislação societária; e

II - citações e intimações em processos admi-
nistrativos instaurados pela Comissão de Valo-
res Mobiliários, no caso de exercício de cargo 
de administração em companhia aberta.

8) REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE TRADU-
TOR E INTÉRPRETE PÚBLICO

A Lei nº 14.195/2021 reservou os arts. 22 a 34 
para tratar sobre a profissão de tradutor e  
intérprete público.

Antes, o tema era regido pelo Decreto nº 13.609/43.

Requisitos (art. 22)

São requisitos para o exercício da profissão de 
tradutor e intérprete público:

I - ter capacidade civil;

II - ter formação em curso superior completo em 
qualquer área do conhecimento;

III - ser brasileiro ou estrangeiro residente no País;

IV - ser aprovado em concurso para aferição de 
aptidão;

V - não estar enquadrado nas hipóteses de inele-
gibilidade previstas no art. 1º, I, “e”, da LC 64/90; e

VI - ter registro na junta comercial do local de seu 
domicílio ou de atuação mais frequente.

A exigência do concurso previsto no inciso IV po-
derá ser dispensada àqueles que obtiverem grau 
de excelência em exames nacionais e internacio-
nais de proficiência.

Os tradutores públicos e intérpretes comer-
ciais que, na data de entrada em vigor da Lei 
nº 14.195/2021, já estavam habilitados na forma 
prevista no regulamento aprovado pelo Decreto 
nº 13.609/43, poderão continuar a exercer as 
atividades no território nacional (art. 31).

Habilitação (arts. 23 e 24)

O tradutor e intérprete público poderá habili-
tar-se e registrar-se para um ou mais idiomas 
estrangeiros ou, ainda, em Língua Brasileira de 
Sinais (Libras).

O cumprimento do disposto no art. 22 da Lei ha-
bilita o tradutor e intérprete público a atuar em 
qualquer Estado e no Distrito Federal e a manter 
inscrição apenas no local de seu domicílio ou de 
atuação mais frequente.

Concurso para aferição de aptidão

O concurso para aferição de aptidão:

I - será válido por prazo indefinido;

II - incluirá prova escrita e prova oral, com simu-
lação de interpretação consecutiva, para avaliar a 
compreensão das sutilezas e das dificuldades de 
cada um dos idiomas;

III - será organizado nacionalmente pelo  
Departamento Nacional de Registro Empresarial 
e Integração da Secretaria de Governo Digital da 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do Ministério da Economia, 
com apoio das juntas comerciais dos Estados e 
do Distrito Federal; e

IV - será regido pelas normas editadas pelo Diretor 
do Departamento Nacional de Registro Empresa-
rial e Integração da Secretaria de Governo Digital 
da Secretaria Especial de Desburocratização, Ges-
tão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Atividades privativas do tradutor e intérprete (art. 26)

São atividades privativas do tradutor e intérprete 
público:

I - traduzir qualquer documento que tenha de ser 
apresentado em outro idioma perante pessoa 
jurídica de direito público interno ou perante ser-
viços notariais e de registro de notas ou de títulos 
e documentos;

II - realizar traduções oficiais, quando exigido por lei;

III - interpretar e verter verbalmente perante ente 
público a manifestação de pessoa que não domi-
ne a língua portuguesa se não houver agente pú-
blico apto a realizar a atividade ou se for exigido 
por lei específica;

IV - transcrever, traduzir ou verter mídia eletrôni-
ca de áudio ou vídeo, em outro idioma, certifica-
da por ato notarial; e

V - realizar, quando solicitados pela autoridade 
competente, os exames necessários à verificação 
da exatidão de qualquer tradução que tenha sido 
arguida como incompleta, imprecisa, errada ou 
fraudulenta.

Vale ressaltar que, além das atividades acima 
listadas, é possível também:

I - a designação pela autoridade competente de 
tradutor e intérprete público ad hoc no caso de 
inexistência, de impedimento ou de indisponibi-
lidade de tradutor e intérprete público habilitado 
para o idioma; e

II - a realização da atividade por agente público:

a) ocupante de cargo ou emprego com atribui-
ções relacionadas com a atividade de tradutor ou 
intérprete; ou

b) com condições de realizar traduções e inter-
pretações simples e correlatas com as atribuições 
de seu cargo ou emprego.

Fé pública (art. 27)

As traduções realizadas por tradutor e intérprete 
público devem ser presumidas como fiéis e exatas.

Essa presunção não afasta:

I - a obrigação de o documento na língua original 
acompanhar a sua respectiva tradução; e

II - a possibilidade de ente público ou qualquer 
interessado impugnar, nos termos estabelecidos 
nas normas de processo administrativo ou de 
processo judicial aplicáveis ao caso concreto, a fi-
dedignidade ou a exatidão da tradução. Trata-se, 
portanto, de presunção relativa (iuris tantum).

Outras traduções podem gozar de fé pública?

Em regra, só tem fé pública a tradução realizada 
por tradutor e intérprete público.

Exceções. Também terão fé pública as traduções:

I - feitas por corretores de navios, em sua área de 
atuação;

II - relativas aos manifestos e documentos que as 
embarcações estrangeiras tiverem de apresentar 
para despacho aduaneiro;
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III - feitas por agente público com cargo ou em-
prego de tradutor ou intérprete ou que sejam 
inerentes às atividades do cargo ou emprego; e

IV - enquadradas nas hipóteses previstas em ato 
do Poder Executivo federal.

Responsabilidade do tradutor e intérprete público 
(art. 28)

O tradutor e intérprete público que realizar tra-
dução incompleta, imprecisa, errada ou fraudu-
lenta estará sujeito, além de eventual responsabi-
lização civil e criminal, às seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão do registro por até 1 (um) ano; e

III - cassação do registro, vedada nova habilitação 
em prazo inferior a 15 (quinze) anos.

Para a dosimetria da pena, deverão ser consideradas:

I - as punições recebidas pelo tradutor e intérpre-
te público nos últimos 10 (dez) anos;

II - a existência ou não de má-fé; e

III - a gravidade do erro ou a configuração de 
culpa grave.

Processo administrativo

O processo administrativo contra o tradutor e 
intérprete público seguirá o disposto na Lei nº 
9.784/99 (Lei do Processo Administrativo).

O processo administrativo será processado e jul-
gado pela junta comercial do Estado ou do Distri-
to Federal no qual o tradutor e intérprete público 
estiver inscrito.

Caberá recurso da decisão da junta comercial ao 
Diretor do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração da Secretaria de Gover-

no Digital da Secretaria Especial de Desburocrati-
zação, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia, que decidirá em última instância.

Disposições finais

O tradutor e intérprete público poderá optar por 
organizar-se na forma de sociedade unipessoal 
(art. 32).

O tradutor e intérprete público poderá realizar os 
seus atos em meio eletrônico (art. 33).

9) ALTERAÇÃO NA LEI DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Representação comercial

A representação comercial autônoma é uma es-
pécie de contrato segundo o qual:

- uma determinada pessoa (física ou jurídica)

- chamada de “representante”

- compromete-se a ir em busca de interessados 
que queiram adquirir

- os produtos ou serviços prestados por uma em-
presa, designada “representada”.

É considerado um negócio jurídico com natureza 
de “colaboração empresarial por aproximação” 
de forma que o representante auxilia na circu-
lação e distribuição dos produtos e serviços do 
representado nos mercados consumidores.

Exemplo

a empresa “XX” é representante comercial da 
indústria “ZZ”. Isso significa que “XX” irá em busca 
de clientes para adquirir os produtos da indústria 
“ZZ”, anotando os pedidos e os transmitindo para o 
representado a fim de que ele providencie a venda.
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Como contraprestação, o representante recebe uma comissão consistente em um percentual sobre as 
vendas intermediadas.

Regulamentação

Essa espécie de contrato está regulada pela Lei nº 4.886/65, chamada de “Lei de Representação Comercial”. 
Trata-se, portanto, de contrato típico, em que os direitos e obrigações das partes estão dispostos em lei.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a Lei nº 4.886/65 para deixar claro que a remuneração do representante comer-
cial é considerada como crédito trabalhista para fins de falência e recuperação judicial, além de ser crédito 
extraconcursal se já houver título judicial antes do deferimento do processamento da recuperação judicial:

LEI 4.886/65

Antes da Lei 14.195/2021 Depois da Lei 14.195/2021

Art. 44. No caso de falência do representado as 
importâncias por ele devidas ao representante 
comercial, relacionadas com a representação, 

inclusive comissões vencidas e vincendas, indeni-
zação e aviso prévio, serão considerados créditos 

da mesma natureza dos créditos trabalhistas.

Art. 44. No caso de falência ou de recuperação 
judicial do representado, as importâncias por ele 
devidas ao representante comercial, relacionadas 

com a representação, inclusive comissões vencidas 
e vincendas, indenização e aviso prévio, e qualquer 

outra verba devida ao representante oriunda da 
relação estabelecida com base nesta Lei, serão 

consideradas créditos da mesma natureza dos cré-
ditos trabalhistas para fins de inclusão no pedido 

de falência ou plano de recuperação judicial.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos a ação 
do representante comercial para pleitear a retri-
buição que lhe é devida e os demais direitos que 

lhe são garantidos por esta lei.

Parágrafo único. Os créditos devidos ao represen-
tante comercial reconhecidos em título executivo 
judicial transitado em julgado após o deferimento 
do processamento da recuperação judicial, e a sua 

respectiva execução, inclusive quanto aos honorários 
advocatícios, não se sujeitarão à recuperação judicial, 

aos seus efeitos e à competência do juízo da recu-
peração, ainda que existentes na data do pedido, e 
prescreverá em 5 (cinco) anos a ação do represen-

tante comercial para pleitear a retribuição que lhe é 
devida e os demais direitos garantidos por esta Lei.

10) NOTA COMERCIAL

A Lei nº 6.385/76, alterada pela Lei nº 10.303/2001, previu, de forma lacônica, as notas comerciais como 
sendo uma espécie de valores mobiliários:
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Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regi-
me desta Lei:

(...)

VI - as notas comerciais;

A Lei nº 14.195/2021 disciplinou, com detalhes, 
nos arts. 45 a 51, essa nota comercial, classifi-
cando-a como um título de crédito. Veja abaixo 
um resumo das principais informações da nota 
comercial:

O que é a nota comercial?

A nota comercial é um...

- título de crédito não conversível em ações, 

- de livre negociação, 

- representativo de promessa de pagamento em 
dinheiro, 

- emitido exclusivamente sob a forma escritural 

- por meio de instituições autorizadas a prestar o 
serviço de escrituração pela CVM.

Quem pode emitir?

Podem emitir a nota comercial: 

• as sociedades anônimas;

• as sociedades limitadas e 

• as sociedades cooperativas.

A deliberação sobre emissão de nota comercial 
é de competência dos órgãos de administração, 
quando houver, ou do administrador do emissor, 
observado o que dispuser a respeito o respectivo 
ato constitutivo.

Requisitos (características)

A nota comercial terá as seguintes características, 
que deverão constar de seu termo constitutivo:

I - a denominação “Nota Comercial”;

II - o nome ou razão social do emitente;

III - o local e a data de emissão;

IV - o número da emissão e a divisão em séries, 
quando houver;

V - o valor nominal;

VI - o local de pagamento;

VII - a descrição da garantia real ou fidejussória, 
quando houver;

VIII - a data e as condições de vencimento;

IX - a taxa de juros, fixa ou flutuante, admitida a 
capitalização;

X - a cláusula de pagamento de amortização e de 
rendimentos, quando houver;

XI - a cláusula de correção por índice de preço, 
quando houver; e

XII - os aditamentos e as retificações, quando 
houver.

As notas comerciais de uma mesma série terão 
igual valor nominal e conferirão a seus titulares 
os mesmos direitos.

A alteração das características dependerá de 
aprovação da maioria simples dos titulares de 
notas comerciais em circulação, presentes em as-
sembleia, se maior quórum não for estabelecido 
no termo de emissão.



REPORTAGEM 
DE CAPA

18

Execução

A nota comercial é título executivo extrajudicial, 
que pode ser executado independentemente 
de protesto, com base em certidão emitida pelo 
escriturador ou pelo depositário central, quando 
esse título for objeto de depósito centralizado.

Vencimento

A nota comercial poderá ser considerada vencida 
na hipótese de inadimplemento de obrigação 
constante do respectivo termo de emissão.

Titularidade

A titularidade da nota comercial será atribuída 
exclusivamente por meio de controle realizado 
nos sistemas informatizados do escriturador ou 
no depositário central, quando esse título for 
objeto de depósito centralizado.

II – ALTERAÇÕES RELACIONADAS COM DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL

A Lei nº 14.195/2021 promoveu inúmeras altera-
ções também no Código de Processo Civil.

Vejamos cada uma delas.

1) NOVO DEVER DAS PARTES E DOS SEUS PROCURADO-
RES: INFORMAR E MANTER SEUS DADOS CADASTRAIS

O art. 77 do CPC prevê uma lista de deveres das 
partes, de seus procuradores e de todos aqueles 
que participem do processo.

A Lei nº 14.195/2021 acrescenta o inciso VII pre-
vendo um novo dever:

Art. 77.  Além de outros previstos neste Có-
digo, são deveres das partes, de seus procu-
radores e de todos aqueles que de qualquer 
forma participem do processo:

(...)

VII - informar e manter atualizados seus 
dados cadastrais perante os órgãos do Poder 
Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste 
Código, da Administração Tributária, para 
recebimento de citações e intimações.

Art. 246 (...)

§ 5º As microempresas e as pequenas empresas 
somente se sujeitam ao disposto no § 1º deste ar-
tigo quando não possuírem endereço eletrônico 
cadastrado no sistema integrado da Rede Nacio-
nal para a Simplificação do Registro e da Legaliza-
ção de Empresas e Negócios (Redesim).

§ 6º Para os fins do § 5º deste artigo, deverá ha-
ver compartilhamento de cadastro com o órgão 
do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrôni-
co constante do sistema integrado da Redesim, 
nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal 
e ao tratamento de dados pessoais.

2) PRAZO MÁXIMO PARA A CITAÇÃO

A Lei nº 14.195/2021 acrescentou o parágrafo úni-
co ao art. 238 prevendo que a citação deve ser feita 
no prazo de até 45 dias da propositura da ação:

Art. 238.  Citação é o ato pelo qual são con-
vocados o réu, o executado ou o interessado 
para integrar a relação processual.

Parágrafo único. A citação será efetivada em 
até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da pro-
positura da ação.

Esse prazo de 45 dias é para que o juiz determine a 
citação ou para que ela seja efetivamente realizada 
(concluída)?

Trata-se de um prazo para que todo o ato seja 
efetivamente realizado.

Assim, o réu deverá ser efetivamente citado em 
até 45 dias.
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Qual é a consequência processual imediata caso esse prazo seja descumprido?

Nenhuma. Consiste em prazo impróprio. Isso significa que o seu descumprimento não gera qualquer 
consequência jurídica imediata.

Trata-se, contudo, de um parâmetro objetivo que pode ser invocado para que a parte autora exija a efe-
tivação da citação. Desse modo, se, por exemplo, a ação foi proposta há 60 dias sem que a citação tenha 
ocorrido, o autor poderá exigir, valendo-se desse parâmetro objetivo do art. 238, parágrafo único, do CPC, 
que a citação ocorra imediatamente.

Este prazo de 45 dias é contado em dias úteis ou corridos?

Dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC:

Art. 219.  Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os 
dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

Regra específica no caso da citação por meio eletrônico

Importante ressaltar que, se a citação for por meio eletrônico, o que é a regra geral no ordenamento jurí-
dico, o prazo máximo para a citação fica reduzido a, no máximo, 2 dias úteis.

3) CITAÇÃO ELETRÔNICA PASSA A SER O MEIO PREFERENCIAL

Espécies de citação

Existem cinco formas de citação previstas no CPC: 

a) por meio eletrônico;

b) pelo correio;

c) por oficial de justiça; 

d) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; 

e) por edital.
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Qual é a espécie prioritária? Qual a forma que deve ser tentada em primeiro lugar?

Qual forma de citação deverá ser preferencialmente realizada?

Antes da Lei nº 14.195/2021:

Citação pelo CORREIO

Depois da Lei nº 14.195/2021:

Citação por MEIO ELETRÔNICO
Art. 246. A citação será feita:

(...)
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por 

meio eletrônico (...)

Art. 247. A citação será feita pelo correio para 
qualquer comarca do país, exceto:

(...)

Art. 247. A citação será feita por meio eletrônico 
ou pelo correio para qualquer comarca do País, 

exceto:

(...)

Essa foi uma das grandes novidades da Lei nº 14.195/2021. 

Vejamos abaixo um resumo do procedimento a ser adotado para essa citação ser efetivada:

Ajuizamento

Depois que for ajuizada a ação, o juiz determina a citação do réu, que deverá ser, preferencialmente, por 
meio eletrônico.

Prazo para citação

A citação deve ocorrer no prazo de até 2 dias úteis contado da decisão que a determinar.

Banco de dados com endereços eletrônicos

A citação ocorrerá por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Po-
der Judiciário. Esse banco de dados será regulamentado pelo CNJ.

Cadastro nos sistemas dos Tribunais

Os Tribunais terão, em seus sistemas de autos eletrônicos (ex: PJE), uma ferramenta que já permite citar 
diretamente as pessoas físicas e jurídicas que já estão ali cadastradas. Ex: alguém propõe uma ação con-
tra a Caixa Econômica Federal; o sistema já terá esse cadastro e determinará a citação eletrônica dessa 
empresa pública por meio dessa ferramenta.

O CPC afirma que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nesses sistemas de 
processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efe-
tuadas preferencialmente por esse meio.

As microempresas e as pequenas empresas deverão manter endereço eletrônico cadastrado no Redesim 
ou, se não tiverem, deverão fornecer o endereço eletrônico para o cadastro no CNJ.
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Réu tem o dever processual de confirmar o recebimento da citação eletrônica

O réu citando deverá, em até 3 dias úteis, confirmar que recebeu a citação eletrônica.

Se passar o prazo de 3 dias úteis e a secretaria da vara não receber essa confirmação, irá se entender que 
o réu, por algum motivo, não recebeu a citação eletrônica. Neste caso, deverá ser realizada a citação pelos 
meios tradicionais: 

a) correio; 

b) oficial de justiça; 

c) escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; 

d) edital.

Vale ressaltar que na citação por correio eletrônico deverão conter orientações ao réu explicando como 
ele deverá realizar a confirmação do recebimento da citação. Ele poderá entrar no site do Tribunal e di-
gitar um código identificador que lhe será fornecido e com o qual será confirmado que ele está ciente do 
processo.

Réu deverá explicar por que não confirmou o recebimento da citação eletrônica

Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu que não enviou o e-mail confirmando a citação, terá 
que apresentar justa causa para a ausência dessa confirmação. 

Se o réu não justificar ou se o magistrado não concordar com a justificativa exposta, irá aplicar contra ele 
multa de até 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça:

Art. 246 (...)

§ 1º-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, 
III e IV do § 1º-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebi-
mento da citação enviada eletronicamente.

§ 1º-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cen-
to) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação 
recebida por meio eletrônico.
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Termo inicial da fluência do prazo de resposta em caso de citação por meio eletrônico

O art. 231 do CPC afirma, em seus incisos, quando se inicia a fluência dos prazos processuais de acordo 
com cada situação.

Se a citação ou intimação  
for pelo/por... Qual é o dia do começo do prazo?

CORREIO A data de juntada aos autos do aviso  
de recebimento (AR).

OFICIAL DE JUSTIÇA A data de juntada aos autos do mandado cumprido.

ATO DO ESCRIVÃO OU  
DO CHEFE DE SECRETARIA A data de ocorrência da citação ou da intimação.

EDITAL No dia útil seguinte ao fim  
da dilação assinada pelo juiz.

ELETRÔNICA
No dia útil seguinte à consulta ao teor  

da citação ou da intimação ou ao término  
do prazo para que a consulta se dê.

EM CUMPRIMENTO

DE CARTA

A data de juntada do comunicado de que trata o 
art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da 
carta aos autos de origem devidamente cumprida.

DIÁRIO DA JUSTIÇA  
(IMPRESSO OU ELETRÔNICO) A data de publicação.

RETIRADA DOS AUTOS, EM CARGA, DO CARTÓRIO 
OU DA SECRETARIA O dia da carga.

A Lei nº 14.195/2021 acrescentou o inciso IX ao art. 231 do CPC prevendo que:

- se a citação foi feita por meio eletrônico;

- o prazo para resposta do réu começa no quinto dia útil 

- após o dia em que ele confirmar que recebeu a citação.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 231.  Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebi-
mento da citação realizada por meio eletrônico.
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4) DESCRIÇÃO DO PEDIDO NA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Antes da Lei 14.195/2021 Depois da Lei 14.195/2021

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, 
do documento ou da coisa;

I - a descrição, tão completa quanto possível, do 
documento ou da coisa, ou das categorias de do-

cumentos ou de coisas buscados;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se 
relacionam com o documento ou com a coisa;

II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos 
que se relacionam com o documento ou com a 

coisa, ou com suas categorias;

III - as circunstâncias em que se funda o requeren-
te para afirmar que o documento ou a coisa existe 

e se acha em poder da parte contrária.

III - as circunstâncias em que se funda  
o requerente para afirmar que o documento ou a 

coisa existe, ainda que a referência seja  
a categoria de documentos ou de coisas,  
e se acha em poder da parte contrária.

5) NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PASSA A SER CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Antes da Lei 14.195/2021 Depois da Lei 14.195/2021
Art. 921.  Suspende-se a execução: 

(...) 
III - quando o executado não possuir  

bens penhoráveis;

Art. 921.  Suspende-se a execução: 
(...) 

III - quando não for localizado o executado  
ou bens penhoráveis;

6) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O que é a prescrição intercorrente?

Prescrição intercorrente é aquela que ocorre durante o processo judicial em virtude da demora em se 
prolatar uma decisão pondo fim à causa.

“Revela-se a prescrição intercorrente em uma sanção civil pela inércia à continuidade do processo. Pena-
liza-se o autor da pretensão pela sua inércia, após o ajuizamento da ação, defendendo-se a tese de que o 
processo teria certo prazo para ser impulsionado.

Configura-se, portanto, quando o autor de um processo judicial em curso permanece inerte, de modo 
contínuo, durante o prazo estipulado em lei para a perda da pretensão. A prescrição intercorrente é aque-
la que ocorre dentro do processo. É uma prescrição de meio, no curso de um processo.” FIGUEIREDO, 
Luciano; FIGUEIREDO, Roberto. Manual de Direito Civil. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 367)
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Nas palavras do Min. Luis Felipe Salomão:

“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não 
prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda 
caminhe em direção ao fim colimado.” (Min. Luis Felipe Salomão).

O CPC/2015 disciplinou a prescrição intercorrente nos §§ 1º a 5º do art. 921.

A Lei nº 14.195/2021 promoveu alterações nessas regras, acrescentando ainda os §§ 4º-A, § 5º, § 6º e 7º.

Vamos entender a disciplina do CPC e o que mudou com o seguinte exemplo hipotético:

João ingressou com execução cobrando R$ 100 mil de Pedro.

O executado não pagou espontaneamente o débito e não foram localizados bens de Pedro que pudes-
sem ser penhorados.

Ocorrendo isso, o juiz deverá proferir uma decisão suspendendo o processo, nos termos do art. 921, III, 
do CPC/2015:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

Vale ressaltar que a suspensão da execução com base no inciso III abrange quatro hipóteses:

1ª) quando o executado não é localizado (novidade da Lei nº 14.195/2021);

2ª) quando não é localizado nenhum bem do devedor (não tem nada em seu nome);

3ª) quando são localizados bens, mas estes se classificam como impenhoráveis (exs: o executado tem 
uma casa em seu nome, mas é bem de família; o executado possui uma poupança com menos de 40 sa-
lários mínimos depositados);

4ª) quando até foram localizados bens do devedor que podem ser penhorados, mas se alienados, não 
pagarão nem as custas da execução, nos termos do art. 836 do CPC/2015 (ex: o executado possui uma 
mobilete, ano 1990).

Por quanto tempo este processo ficará suspenso?

O juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano. 

Neste período de 1 ano, ficará suspensa também a prescrição (§ 1º do art. 921).
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Para que essa suspensão?

É um prazo concedido pela lei para que o credor possa tomar providências para localizar o executado ou 
bens penhoráveis do devedor. Ex: diligenciar nos cartórios, nas redes sociais etc.

O que acontece se, neste período, for localizado algum bem penhorável?

Neste caso, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução (§ 3º do art. 921).

O que acontece se, passar esse prazo de 1 ano e não for localizado o executado ou bens penhoráveis do devedor?

A execução continuará suspensa. No entanto, o prazo prescricional voltará a correr.

Essa é uma novidade da Lei nº 14.195/2021:

• Antes: o termo inicial da prescrição intercorrente era o fim do prazo de 1 ano.

• Agora: o termo inicial da prescrição intercorrente é o dia em que o exequente teve ciência da primeira 
tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Vale ressaltar, contudo, que, 
durante o prazo de 1 ano, esse prazo da prescrição intercorrente – que já começou – fica suspenso.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Antes da Lei 14.195/2021 Depois da Lei 14.195/2021

Art. 921 (...) 
4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem ma-

nifestação do exequente, começa a correr o prazo 
de prescrição intercorrente.

Art. 921 (...) 
§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do pro-
cesso será a ciência da primeira tentativa infrutí-

fera de localização do devedor ou de bens penho-
ráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo 

prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Qual é o prazo prescricional da prescrição intercorrente?

Isso variar de acordo com o que está sendo executado. Isso porque a execução prescreve no mesmo pra-
zo de prescrição da ação (Súmula 150-STF).

Ex1: João ingressou com execução de uma nota promissória contra Pedro (emitente). O prazo para se 
ingressar com ação de execução de nota promissória é de 3 anos. Isso significa que o prazo da prescrição 
intercorrente na execução da nota também será de 3 anos. Logo, depois de não se localizarem bens de 
Pedro, este terá que esperar 4 anos para se livrar do processo (1 ano de suspensão da prescrição + 3 anos 
até prescrever).

Ex2: João ingressou com ação de indenização contra Pedro. O juiz condenou o réu a pagar R$ 100 mil. 
Houve o trânsito em julgado. O credor iniciou o cumprimento de sentença. Não foram localizados bens 
penhoráveis. O prazo para que a pessoa ingresse com ação de reparação civil é de 3 anos (art. 206, § 3º, 
V, do Código Civil). Isso significa que o prazo da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença de 
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uma condenação de reparação civil também será de 3 anos. Logo, depois de não se localizarem bens de 
Pedro, este terá que esperar 4 anos para se livrar do processo (1 ano de suspensão da prescrição + 3 anos 
até prescrever).

Daí ter sido editado o Enunciado 196-FPPC: O prazo de prescrição intercorrente é o mesmo da ação.

A Lei nº 14.195/2021 acrescentou um artigo no Código Civil prevendo expressamente a prescrição inter-
corrente e afirmando, conforme a doutrina e a jurisprudência já defendiam, que o seu prazo é o mesmo 
da pretensão:

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observa-
das as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e 
observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Assim, o conteúdo do art. 206-A do Código Civil não se constitui propriamente em uma novidade, não 
acrescentando nada em relação ao que já prevalecia na doutrina e jurisprudência. Vale registrar, contu-
do, que se trata de algo importante porque, antes da Lei nº 14.195/2021 (oriunda da MP 1.040/2021), por 
incrível que pareça, a prescrição intercorrente não era prevista no Código Civil.

A prescrição intercorrente pode ser decretada de ofício ou depende de requerimento do executado?

Pode ser decretada de ofício. No entanto, antes de decretar, o juiz deverá intimar as partes para que se 
manifestem no prazo de 15 dias:

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Antes da Lei 14.195/2021 Depois da Lei 14.195/2021

Art. 921 (...) 
§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a 
prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

Art. 921 (...) 
§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo 
de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer  
a prescrição no curso do processo e extingui-lo,  

sem ônus para as partes.

Repare na parte final acrescentada: “sem ônus para as partes”.

O que o STJ dizia a respeito do tema?

Com base no princípio da causalidade, o executado que deveria arcar com o pagamento dos honorários e 
das custas processuais. Nesse sentido:

A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade 
em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.

STJ. 4ª Turma. REsp 1769201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/03/2019.
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Interrupção da prescrição intercorrente

Veja o § 4º-A inserido pela Lei nº 14.195/2021:

Art. 921 (...)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo 
de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como 
para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos 
previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

Alegação de nulidade e princípio do prejuízo

Veja o § 6º inserido pela Lei nº 14.195/2021:

Art. 921 (...)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida 
caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistên-
cia da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

Prescrição intercorrente se aplica também ao cumprimento de sentença

Veja o § 7º inserido pela Lei nº 14.195/2021:

Art. 921 (...)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

7) ALTERAÇÕES NA LEI 10.522/2002 (PGFN)

Autorização expressa para que a PGFN celebre acordos na fase de cumprimento de sentença

O art. 19-C da Lei nº 10.522/2002 prevê situações nas quais a Procuradoria da Fazenda Nacional poderá 
ficar dispensada da prática de atos processuais.

A Lei nº 14.195/2021 amplia a redação do art. 19-C afirmando que é possível a realização de acordos na 
fase de cumprimento de sentença:

LEI 10.522/2002

Antes da Lei 14.195/2021 Depois da Lei 14.195/2021
Art. 19-C. A Procuradoria-Geral da Fazenda Na-

cional poderá dispensar a prática de atos proces-
suais, inclusive a desistência de recursos interpos-
tos, quando o benefício patrimonial almejado com 
o ato não atender aos critérios de racionalidade, 
de economicidade e de eficiência.   (Incluído pela 

Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 19-C. A Procuradoria-Geral da Fazenda  
Nacional poderá dispensar a prática de atos 

processuais, inclusive poderá desistir de recursos 
interpostos, e autorizar a realização de acordos 

em fase de cumprimento de sentença,  
a fim de atender a critérios de racionalidade,  

de economicidade e de eficiência.
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Autorização para que a PGFN contrate terceiros 
para auxiliar sua atividade de cobrança

Confira o novo art. 19-F que foi inserido pela Lei 
nº 14.195/2021:

Art. 19-F. A Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional poderá contratar, por meio de pro-
cesso licitatório ou credenciamento, serviços 
de terceiros para auxiliar sua atividade de 
cobrança.

§ 1º Os serviços referidos no caput deste 
artigo restringem-se à execução de atos rela-
cionados à cobrança administrativa da dívida 
ativa que prescindam da utilização de infor-
mações protegidas por sigilo fiscal, tais como 
o contato com os devedores por via telefônica 
ou por meios digitais, e à administração de 
bens oferecidos em garantia administrativa 
ou judicial ou penhorados em execuções 
fiscais, incluídas atividades de depósito, de 
guarda, de transporte, de conservação e de 
alienação desses bens.

§ 2º O órgão responsável, no âmbito de suas 
competências, deverá regulamentar o dis-
posto neste artigo e definir os requisitos para 
contratação ou credenciamento, os critérios 
para seleção das dívidas, o valor máximo 
admissível e a forma de remuneração do 
contratado, que poderá ser por taxa de êxito, 
desde que demonstrada a sua maior adequa-
ção ao interesse público e às práticas usuais 
de mercado.

8) COBRANÇAS REALIZADAS POR CONSELHOS  
PROFISSIONAIS (LEI 12.514/2011)

Qual é a natureza jurídica dos Conselhos Profissio-
nais (exs.: CREA, CRM, COREN, CRO etc.)?

Os Conselhos Profissionais possuem natureza 
jurídica de autarquias federais.

Exceção: a OAB que, segundo a concepção majo-
ritária é um serviço público independente, cate-
goria ímpar no elenco das personalidades jurídi-
cas existentes no direito brasileiro.

Anuidades

Os Conselhos podem cobrar um valor todos os 
anos dos profissionais que integram a sua cate-
goria. A isso se dá o nome de anuidade (art. 4º, II, 
da Lei nº 12.514/2011).

Qual é a natureza jurídica dessas anuidades?

Tais contribuições são consideradas tributo, 
sendo classificadas como “contribuições profis-
sionais ou corporativas”.

As anuidades devidas aos conselhos profissionais 
constituem contribuições de interesse das catego-
rias profissionais e estão sujeitas a lançamento de 
ofício, o qual apenas se aperfeiçoa com a notifica-
ção do contribuinte para efetuar o pagamento do 
tributo e o esgotamento das instâncias adminis-
trativas, em caso de recurso, sendo necessária a 
comprovação da remessa da intimação.

STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 1689783/RS, Rel. 
Min. Francisco Falcão, julgado em 26/10/2020.

Fato gerador

O fato gerador das anuidades é a existência de 
inscrição no conselho, ainda que por tempo 
limitado, ao longo do exercício (art. 5º da Lei nº 
12.514/2011).

Execução fiscal

Como a anuidade é um tributo e os Conselhos 
profissionais são autarquias, em caso de inadim-
plemento, o valor devido é cobrado por meio de 
uma execução fiscal.
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Competência

A execução fiscal, nesse caso é de competência 
da Justiça Federal, tendo em vista que os Conse-
lhos são autarquias federais (Súmula 66 do STJ).

Lei nº 12.514/2011 fixou número mínimo de anuida-
des em atraso para ajuizamento da execução

O volume de inadimplência nesses Conselhos 
profissionais é muito alto, o que fazia com que 
fossem ajuizadas, anualmente, milhares de exe-
cuções fiscais, a maioria referente a pequenos va-
lores, abarrotando a Justiça Federal. Além disso, o 
custo do processo judicial muitas vezes era supe-
rior ao crédito perseguido por meio da execução.

Pensando nisso, o legislador editou a Lei nº 
12.514/2011, trazendo regras para racionalizar a 
cobrança das anuidades em atraso.

A Lei nº 14.195/2021 altera algumas dessas re-
gras. Vejamos:

Não é possível a suspensão do exercício profissional 
em razão do inadimplemento de anuidades devidas 
à entidade de classe

A Lei nº 14.195/2021 inseriu o parágrafo único ao 
art. 4º da Lei nº 12.514/2011 prevendo o seguinte:

Art. 4º (...)

Parágrafo único. O inadimplemento ou o 
atraso no pagamento das anuidades previstas 
no inciso II do caput deste artigo não ensejará 
a suspensão do registro ou o impedimento de 
exercício da profissão.

Vale ressaltar que essa novidade legislativa ape-
nas reflete o que já era o entendimento do STF 
sobre o tema:

É inconstitucional a suspensão realizada por 
conselho de fiscalização profissional do exer-
cício laboral de seus inscritos por inadimplên-
cia de anuidades, pois a medida consiste em 
sanção política em matéria tributária.

STF. Plenário. RE 647885, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 27/04/2020 (Repercussão 
Geral – Tema 732) (Info 978). 

Situações nas quais os Conselhos podem deixar de 
cobrar créditos

Algumas vezes a pessoa está devendo ao Con-
selho Profissional, mas o valor é pequeno e os 
custos de eventual cobrança não justificam que se 
busque a satisfação desse crédito. Em outras pa-
lavras, o Conselho gastará mais cobrando do que 
terá ganho, se efetivamente conseguir receber.

Pensando nisso, o legislador autorizou, no art. 
7º, que o Conselho deixe de cobrar valores que 
considere baixos.

A Lei nº 14.195/2021 altera a redação do art. 7º 
trazendo duas principais mudanças:

• Antes: o critério para deixar de efetuar a co-
brança era previsto na própria Lei (R$ 5.000,00);

• Agora: os limites são definitivos pelo Conselho 
Federal do respectivo Conselho Profissional.

• Antes: a lei afirmava que o Conselho ficava dis-
pensado da cobrança judicial, não mencionan-
do a possibilidade de ficar também dispensado 
da cobrança administrativa.

• Agora: a lei fala em dois limites:

- se for muito custoso recuperar o crédito, não 
caberá a cobrança judicial (em tese, pode haver 
cobrança administrativa);

- se o valor for irrisório, neste caso, não caberá 
nem mesmo a cobrança administrativa.
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LEI 14.195/2021

Antes da Lei 14.195/2021 Depois da Lei 14.195/2021

Art. 7º Os Conselhos poderão deixar de promover 
a cobrança judicial de valores inferiores a 10 (dez) 

vezes o valor de que trata o inciso I do art. 6º.

Art. 6º As anuidades cobradas pelo conselho serão 
no valor de: I - para profissionais de nível superior: 

até R$ 500,00 (quinhentos reais);

Art. 7º Os Conselhos poderão, nos termos e nos li-
mites de norma do respectivo Conselho Federal, in-
dependentemente do disposto no art. 8º desta Lei e 

sem renunciar ao valor devido, deixar de cobrar:

I - administrativamente, os valores definidos como 
irrisórios; ou

II - judicialmente, os valores considerados irrecu-
peráveis, de difícil recuperação ou com custo de 

cobrança superior ao valor devido.

Situação na qual os Conselhos estão proibidos de cobrar créditos

O volume de inadimplência nos Conselhos profissionais é muito alto, o que fazia com que fossem ajuiza-
das, anualmente, milhares de execuções fiscais, a maioria referente a pequenos valores, abarrotando a 
Justiça Federal. Além disso, o custo do processo judicial muitas vezes era superior ao crédito perseguido 
por meio da execução.

A fim de racionalizar o sistema, o art. 8º da Lei nº 12.514/2011 trouxe uma restrição de valor para que o 
Conselho possa ajuizar a execução fiscal cobrando as anuidades em atraso. O art. 8º afirmou o seguinte: 
se a dívida for abaixo de determinado valor, o Conselho não pode movimentar a máquina judiciária para 
cobrar essa quantia. Isso porque vale o custo/benefício dessa medida.

https://www.editorajuspodivm.com.br/compre-por-colecao/dizer-o-direito
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A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do art. 8º. Vejamos:

Lei 12.514/2011

Antes da Lei 14.195/2021 Depois da Lei 14.195/2021

Art. 8º Os Conselhos não executarão judicialmente 
dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (qua-
tro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa 

física ou jurídica inadimplente.

Parágrafo único. O disposto no caput não limi-
tará a realização de medidas administrativas de 

cobrança, a aplicação de sanções por violação da 
ética ou a suspensão do exercício profissional.

Art. 8º Os Conselhos não executarão judicialmen-
te dívidas, de quaisquer das origens previstas no 

art. 4º desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) 
vezes o constante do inciso I do caput do art. 6º 

desta Lei, observado o disposto no seu § 1º.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não obsta ou 
limita a realização de medidas administrativas de 
cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a 
inclusão em cadastros de inadimplentes e o pro-

testo de certidões de dívida ativa.

§ 2º Os executivos fiscais de valor inferior ao pre-
visto no caput deste artigo serão arquivados, sem 
baixa na distribuição das execuções fiscais, sem 

prejuízo do disposto no art. 40 da Lei nº 6.830, de 
22 de setembro de 1980.

Art. 6º As anuidades cobradas pelo conselho serão n o valor de: I - para profissionais de nível superior: até 
R$ 500,00 (quinhentos reais);

(...)

§ 1º Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo.

Vale ressaltar que o art. 8º da Lei nº 12.514/2011 deve ser aplicado também para as anuidades da OAB 
(STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 1382719/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 13/12/2018).

VIGÊNCIA

No que tange aos dispositivos acima explicados, a Lei nº 14.195/2021 já entrou em vigor em 27/08/2021, 
estando produzindo seus efeitos.



JULGADOS 
EM DESTAQUE

32

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

 � É inconstitucional lei estadual que 
reduziu o valor das mensalidades 
escolares durante a pandemia da 
Covid-19

É inconstitucional lei estadual que estabeleça 
redução das mensalidades no âmbito da rede 
privada de ensino, enquanto perdurarem as 
medidas temporárias para o enfrentamento 
da pandemia da Covid-19.

STF. Plenário. ADI 6445/PA, Rel. Min. Marco 
Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, 
julgado em 28/5/2021 (Info 1019).

 � É constitucional lei estadual que 
proibiu o corte de energia elétrica 
durante a pandemia da Covid-19

Atendida a razoabilidade, é constitucional 
legislação estadual que prevê a vedação do 
corte do fornecimento residencial dos servi-
ços de energia elétrica, em razão do inadim-
plemento, parcelamento do débito, considera-
da a crise sanitária.

STF. Plenário. ADI 6588/AM, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 28/5/2021 (Info 1019).

 � Servidores do Poder Judiciário e do 
Ministério Público não podem exer-
cer a advocacia

São constitucionais as restrições ao exercício 
da advocacia aos servidores do Poder Judi-
ciário e do Ministério Público, previstas nos 
arts. 28, IV, e 30, I, da Lei nº 8.906/94, e no art. 
21 da Lei nº 11.415/2006 (atual art. 21 da Lei 
nº 13.316/2015).

STF. Plenário. ADI 5235/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 
julgado em 11/6/2021 (Info 1021).

 � É constitucional lei estadual que 
proíba a utilização de animais para 
testes de produtos cosméticos; a lei 
estadual, contudo, não pode proibir 
a comercialização de produtos que 
tenham sido desenvolvidos a partir 
de testes em animais

Não havendo norma federal disciplinadora, 
é constitucional lei estadual que proíba a 
utilização de animais para desenvolvimento, 
experimento e teste de produtos cosméticos, 
higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus 
componentes.

É inconstitucional norma estadual que vede a 
comercialização de produtos desenvolvidos a 
partir de teste em animais, bem como a que 
determina que conste no rótulo informação 
acerca da não realização de testes em animais.

STF. Plenário. ADI 5995/RJ, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 28/5/2021 (Info 1019).

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

 �O subsídio dos deputados estaduais deve 
ser fixado por lei em sentido formal

O subsídio dos deputados estaduais deve ser 
fixado por lei em sentido formal (art. 27, § 2º, 
da CF/88).

A vinculação do valor do subsídio dos Depu-
tados Estaduais ao quantum estipulado pela 
União aos deputados federais é incompatível 
com o princípio federativo e com a autonomia 
dos entes federados (art. 18, da CF/88).

É vedada a vinculação ou a equiparação 
remuneratória em relação aos agentes 
políticos ou servidores públicos em geral.

STF. Plenário. ADI 6437/MT, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 28/5/2021 (Info 1019).

 � É incompatível com a Constituição 
Federal ato normativo estadual que 
amplie as atribuições de fiscalização 
do Legislativo local e o rol de auto-
ridades submetidas à solicitação de 
informações

O art. 50, caput e § 2º, da CF/88 traduz norma 
de observância obrigatória pelos Estados-
-membros que, por imposição do princípio 
da simetria (art. 25 da CF/88), não podem 
ampliar o rol de autoridades sujeitas à fiscali-
zação direta pelo Poder Legislativo e à sanção 
por crime de responsabilidade.

STF. Plenário. ADI 5289/SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 7/6/2021 (Info 1020).

 �Os empregados de entidades sindi-
cais podem associar-se entre si para 
a criação de entidade de representa-
ção sindical própria

O parágrafo único do art. 526 da CLT proibia 
que os empregados de sindicato fossem filia-
dos a sindicatos. A Lei nº 11.295/2006 revo-
gou esse parágrafo único a fim de permitir o 
direito de sindicalização para os empregados 
de entidade sindical.

A alteração promovida pela Lei nº 11.295/2006 
é compatível com a liberdade de associação 
sindical prevista no art. 8º da CF/88.

STF. Plenário. ADI 3890/DF, Rel. Min. Rosa We-
ber, julgado em 7/6/2021 (Info 1020).

 �Os institutos de criminalística dos 
Estados podem ser instituídos como 
órgãos próprios, com autonomia 
formal, ou podem integrar os demais 
órgãos de segurança pública

Os Estados podem optar por garantir a auto-
nomia formal aos institutos de criminalística 
ou podem integrá-los aos demais órgãos de 
segurança pública, sem que isso importe 
ofensa material à Constituição.

A existência, nos quadros da Administração 
Pública estadual, de órgão administrativo de 
perícias não gera obrigação de subordiná-lo à 
polícia civil.

STF. Plenário. ADI 6621/TO, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 7/6/2021 (Info 1020).

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

 � É inconstitucional lei estadual que 
estabeleça prazo máximo para que 
os planos de saúde autorizem solici-
tações de exames e procedimentos 
cirúrgicos

É inconstitucional lei estadual que estabeleça 
prazo máximo de 24 horas para as empresas 
de plano de saúde regionais autorizarem ou 
não solicitações de exames e procedimentos 
cirúrgicos em seus usuários que tenham mais 
de 60 anos. Essa lei é inconstitucional por 
usurpar competência privativa da União para 
legislar sobre Direito Civil e política de seguros 
(art. 22, I e VII, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 6452/ES, Rel. Min. Edson 
Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 11/6/2021 (Info 1021).

 � É inconstitucional lei estadual que 
obriga planos de saúde a atenderem 
os clientes com Covid-19 mesmo que 
eles estejam no período de carência 
contratual

É inconstitucional legislação estadual que 
impeça as operadoras de planos de saúde de 
recusarem o atendimento ou a prestação de 
alguns serviços, no âmbito de seu território, 
aos usuários diagnosticados ou suspeitos de 
estarem com Covid-19, em razão de período 
de carência contratual vigente. Essa norma 
é inconstitucional por usurpar competência 
privativa da União para legislar sobre Direito 
Civil, Comercial e política de seguros (art. 22, I 
e VII, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 6493/PB, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 11/6/2021 (Info 1021).

 � É inconstitucional norma de Consti-
tuição Estadual que veda aos muni-
cípios a possibilidade de alterarem 
destinação, os fins e os objetivos 
originários de loteamentos definidos 
como áreas verdes ou institucionais

Os Municípios têm competência para legislar 
sobre assuntos de interesse local compreen-
dendo o ordenamento territorial, o planeja-
mento urbano e a fiscalização de áreas de uso 
e ocupação do solo (art. 30, I e VII, da CF/88). 

É formalmente inconstitucional norma 
estadual pela qual se dispõe sobre direito 
urbanístico em contrariedade ao que se 
determina nas normas gerais estabelecidas 
pela União e em ofensa à competência dos 
Municípios para legislar sobre assuntos 
de interesse local, sobre os quais incluídos 
política de desenvolvimento urbano, 
planejamento, controle e uso do solo. 

De igual modo, é inconstitucional norma 
de Constituição estadual que, a pretexto de 
organizar e delimitar competência de seus 
respectivos Municípios, ofende o princípio da 
autonomia municipal, previsto no art. 18, no 
art. 29 e no art. 30 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 6602/SP, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/6/2021 (Info 1021).

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

 �Não se pode declarar a inconstitucionalidade formal da lei sob o argumento de 
que houve mero descumprimento das regras do regimento interno, sendo indis-
pensável o desrespeito às normas constitucionais que tratam sobre o processo 
legislativo

O controle judicial de atos “interna corporis” das Casas Legislativas só é cabível nos casos em que haja 
desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo (arts. 59 a 69 da CF/88).

Tese fixada pelo STF: “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da 
Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinen-
tes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação 
à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, 
por se tratar de matéria ‘interna corporis’.”

STF. Plenário. RE 1297884/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/6/2021 (Repercussão Geral – 
Tema 1120) (Info 1021).

DIREITO ADMINISTRATIVO

 � É incompatível com a CF/88 a emenda à Constituição estadual que institui, como 
limite remuneratório único dos servidores públicos estaduais, o valor do subsí-
dio dos ministros do STF

A EC nº 47/2005 facultou aos Estados-membros e ao Distrito Federal, mediante Emenda à Consti-
tuição estadual ou à Lei Orgânica distrital (conforme o caso), fixar o teto remuneratório dos servi-
dores públicos estaduais ou distritais, adotando, como limite único, o valor do subsídio mensal dos 
Desembargadores dos respectivos Tribunais de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos 
Ministros do STF.

Viola o art. 37, § 12, da Constituição Federal a norma estadual que, embora veiculada por meio de 
Emenda à Constituição, elege como parâmetro remuneratório máximo dos servidores públicos es-
taduais o valor integral do subsídio dos Ministros do STF.

STF. Plenário. ADI 6746/RO, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/5/2021 (Info 1019).

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

 �A equiparação de carreira de nível 
médio a outra de nível superior cons-
titui ascensão funcional, vedada pelo 
art. 37, II, da Constituição Federal

É inconstitucional a interpretação de disposi-
ções legais que viabilizem a promoção a cargo 
de nível superior a servidores que ingressaram 
por concurso público para cargo de nível médio.

STF. Plenário. ADI 6355/PE, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 28/5/2021 (Info 1019).

 � É possível o ajuizamento de ACP ale-
gando que o particular que recebeu a 
indenização na desapropriação não 
era o seu real proprietário mesmo 
que já tenham se passado 2 anos do 
trânsito em julgado da ação de desa-
propriação

I - O trânsito em julgado de sentença conde-
natória proferida em sede de ação desapro-
priatória não obsta a propositura de Ação Civil 
Pública em defesa do patrimônio público para 
discutir a dominialidade do bem expropriado, 
ainda que já se tenha expirado o prazo para a 
Ação Rescisória; 

II - Em sede de Ação de Desapropriação, os 
honorários sucumbenciais só serão devidos 
caso haja devido pagamento da indenização 
aos expropriados.

STF. Plenário. RE 1010819/PR, Rel. Min. Marco 
Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 26/5/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 858) (Info 1019).

 � Impedir que candidato prossiga no 
concurso público para ingresso por-
que foi usuário de drogas há sete 
anos acaba por aplicá-lo uma sanção 
de caráter perpétuo

Impedir que candidato em concurso público 
que já é integrante dos quadros da Adminis-
tração prossiga no certame para ingresso nas 
fileiras da Política Militar na fase de sindicân-
cia de vida pregressa, fundada em relato do 
próprio candidato no formulário de ingresso 
na corporação de que foi usuário de drogas 
há sete anos, acaba por aplicá-lo uma sanção 
de caráter perpétuo, dado o grande lastro 
temporal entre o fato tido como desabonador 
e o momento da investigação social.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.806.617-DF, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 01/06/2021 (Info 699).

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

 � Em regra, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissio-
nal de imprensa ferido, por policiais, durante cobertura jornalística de manifes-
tação pública

O Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido, por 
policiais, durante cobertura jornalística de manifestação pública em que ocorra tumulto ou confli-
to, desde que o jornalista não haja descumprido ostensiva e clara advertência quanto ao acesso 
a áreas definidas como de grave risco à sua integridade física, caso em que poderá ser aplicada a 
excludente da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Tese fixada pelo STF: “É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da 
imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que 
haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da 
culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e 
clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física”.

STF. Plenário. RE 1209429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Mo-
raes, julgado em 10/6/2021 (Repercussão Geral – Tema 1055) (Info 1021).

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL

 � É incompatível com a CF a interpretação de que prepostos, indicados pelo titular 
de cartório ou pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições ininter-
ruptas por períodos superiores a 6 meses

O art. 20 da Lei 8.935/94 é constitucional, sendo, todavia, inconstitucional a interpretação que 
extraia desse dispositivo a possibilidade de que prepostos, indicados pelo titular ou mesmo pelos 
tribunais de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos maiores de que 6 (seis) 
meses. Para essas longas substituições, o “substituto” deve ser outro notário ou registrador, obser-
vadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral.

A Lei nº 8.935/94 não tem qualquer relevância para a aplicabilidade ou não da aposentadoria com-
pulsória aos notários e registradores. Logo, é constitucional o art. 39, II, da Lei nº 8.935/94. 

É constitucional a regra de transição do regime de cartório oficializado para o regime privado 
prevista no art. 48 da Lei nº 8.935/94.

STF. Plenário. ADI 1183/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 7/6/2021 (Info 1020).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Cabe ao juízo estatal julgar a ação de 
despejo, ainda que exista cláusula com-
promissória no contrato de locação

Compete ao juízo estatal julgar a pretensão 
de despejo por falta de pagamento, mesmo 
existindo cláusula compromissória.

A cláusula arbitral, uma vez contratada pe-
las partes, goza de força vinculante e caráter 
obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a 
competência para dirimir os litígios relativos 
aos direitos patrimoniais acerca dos quais os 
litigantes possam dispor, derrogando-se a 
jurisdição estatal.

No entanto, apesar da referida convenção 
arbitral excluir a apreciação do juízo estatal, 
tal restrição não se aplica aos processos de 
execução forçada, haja vista que os árbitros 
não são investidos do poder de império es-
tatal à prática de atos executivos, não sendo 
detentores de poder coercitivo direto.

No caso de ação de despejo por falta de paga-
mento e imissão de posse, o juízo arbitral não 
poderá decidir a causa porque se busca uma 
ordem para restituir o imóvel com o desaloja-
mento do ocupante. Logo, há uma peculiari-
dade procedimental e uma natureza executiva 
ínsita, exigindo a atuação do juízo estatal.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.481.644-SP, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 01/06/2021 
(Info 699).

 � É inviável a cessão de direito ao reem-
bolso das despesas médico-hospita-
lares, cobertas pelo seguro DPVAT, 
realizada por vítimas de acidente au-
tomobilístico em favor de clínica par-
ticular, não conveniada ao SUS, que 
prestou atendimento aos segurados

A lei de regência veda expressamente a ces-
são de direitos no que tange às despesas de 
assistência médica e suplementares, efetua-
das pela rede credenciada junto ao Sistema 
Único de Saúde, quando em caráter privado 
(art. 3º, § 2º, da Lei nº 6.194/64).

A inviabilidade da cessão na espécie não se dá 
propriamente com base na restrição feita pelo 
art. 3º, § 2º, da Lei 6.194/64. Isto é, não é a au-
sência da vinculação da clínica fisioterápica ao 
SUS a base da conclusão adotada, mas sim o 
fato de que não houve diminuição patrimonial 
dos segurados. Em não havendo o dispêndio 
de valores por parte das vítimas, não há que 
se falar em reembolso pela seguradora e, via 
de consequência, inviável mostra-se qualquer 
cessão de tais direitos.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.911.618-PR, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 01/06/2021 (Info 699).

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

 � Irmãos unilaterais possuem legiti-
midade ativa e interesse processual 
para propor ação declaratória de 
reconhecimento de parentesco natu-
ral com irmã pré-morta, ainda que a 
relação paterno-filial com o pai co-
mum, também pré-morto, não tenha 
sido reconhecida em vida

Exemplo hipotético: Pedro e Paulo são irmãos. 
Eles são filhos de João e Regina. João já fale-
ceu há alguns anos. Determinado dia, Regina 
estava assistindo televisão com Pedro e Paulo 
e viu uma reportagem noticiando a morte 
de uma mulher chamada Laís. Regina, então, 
contou que Laís era filha de João, apesar de 
ele não a ter registrado. Desse modo, Regina 
afirmou que Pedro e Paulo seriam irmãos uni-
laterais de Laís. Vale ressaltar que Laís nunca 
ajuizou qualquer ação contra João pedindo 
o reconhecimento de sua condição de filha. 
Diante disso, Pedro e Paulo ajuizaram ação 
declaratória de reconhecimento de parentes-
co natural em face de Laís (irmã pré-morta), 
a fim de que fosse declarada a relação de 
irmandade biológica entre eles e Laís. A ação 
foi proposta contra o espólio de Laís.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.892.941-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 01/06/2021 (Info 699).

 �O genitor pode propor ação de pres-
tação de contas em face do outro 
genitor relativamente aos valores 
decorrentes de pensão alimentícia

O Código Civil prevê que, após cessar a coabi-
tação dos genitores pela dissolução da socie-
dade conjugal, os pais continuam com o dever 
de sustentar os filhos. 

O pai ou da mãe que não ficar na companhia 
dos filhos cumprirá esse dever por meio da 
prestação de alimentos (art. 1.703).

Por outro lado, o pai ou a mãe que não ficar 
com a guarda do filho tem o direito-dever de 
fiscalizar a manutenção e a educação de sua 
prole (art. 1.589).

O poder-dever fiscalizatório do genitor que 
não detém a guarda com exclusividade tem 
por objetivo evitar que ocorram abusos e 
desvios de finalidade no que tange à adminis-
tração da pensão alimentícia. Para isso, esse 
genitor poderá verificar se as despesas e gas-
tos estão sendo realizados para manutenção 
e educação da prole.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.911.030-PR, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 01/06/2021 
(Info 699).

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

 �A divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nasci-
mento não é apta, por si só, para anular o ato registral, dada a proteção conferi-
da à paternidade socioafetiva

A anulação de ato registral, com base na divergência entre a paternidade biológica e a declarada no 
registro de nascimento, apenas será possível se preenchidos os seguintes requisitos:

a) Existência de prova robusta de que o pai foi induzido a erro ou coagido a efetuar o registro: o 
registro de nascimento tem valor absoluto, de modo que não se pode negar a paternidade, salvo se 
existentes provas de erro ou falsidade. 

b) Inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho registrado: para que a ação negatória de 
paternidade seja julgada procedente, não basta apenas que o DNA prove que o “pai registral” não 
é o “pai biológico”. É necessário também que fique provado que o “pai registral” nunca foi um “pai 
socioafetivo”, ou seja, que nunca foi construída uma relação socioafetiva entre pai e filho.

A mera comprovação da inexistência de paternidade biológica através do exame do DNA não é sufi-
ciente para desconstituir a relação socioafetiva criada entre os indivíduos. 

A filiação deve ser entendida como elemento fundamental da identidade do ser humano, da própria 
dignidade humana. O nosso ordenamento jurídico acolheu a filiação socioafetiva como verdadeira 
cláusula geral de tutela da personalidade humana. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.829.093-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/06/2021 (Info 699).

 � É possível a usucapião mesmo em uma área irregular (área na qual não houve 
regularização fundiária)

É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usu-
capião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.818.564-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2021 (Recurso Repetiti-
vo – Tema 1025) (Info 700).

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

 �Usufrutuário havia arrendado o 
imóvel objeto do usufruto; usufru-
tuário morreu; com isso, extingue-se 
o usufruto; porém, enquanto o pro-
prietário não reivindicar a posse, os 
sucessores do usufrutuário poderão 
pleitear os direitos contratuais em 
face do arrendatário

A morte de usufrutuário que arrenda imóvel, 
durante a vigência do contrato de arrenda-
mento, sem a reivindicação possessória pelo 
proprietário, torna precária e injusta a pos-
se exercida pelos seus sucessores, mas não 
constitui óbice ao exercício dos direitos pro-
venientes do contrato de arrendamento pelo 
espólio perante o terceiro arrendatário.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.758.946-SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/06/2021 
(Info 700).

 � É obrigatório o fornecimento, a qual-
quer interessado, das informações 
relativas à participação individual 
de cada artista nas obras musicais 
coletivas

As associações de gestão coletiva de direitos 
autorais, a despeito de possuírem natureza 
jurídica de direito privado, exercem, tal qual 
dispõe o art. 97, § 1º, da Lei nº 9.610/98, ativi-
dade de interesse público, devendo atender a 
sua função social.

Nos termos do art. 98, § 6º, da Lei nº 9.610/98, 
introduzido pela Lei nº 12.853/2013, as asso-
ciações deverão manter um cadastro centra-
lizado de todos os contratos, declarações ou 
documentos de qualquer natureza que com-
provem a autoria e a titularidade das obras e 
dos fonogramas, bem como as participações 
individuais em cada obra e em cada fonogra-
ma, prevenindo o falseamento de dados e 
fraudes e promovendo a desambiguação de 
títulos similares de obras.

Ainda, nos moldes do que dispõe o § 7º do 
mencionado dispositivo legal, tais informações 
são de interesse público e o acesso a elas de-
verá ser disponibilizado por meio eletrônico a 
qualquer interessado, de forma gratuita.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.921.769-PR, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 08/06/2021 (Info 700).

DIREITO CIVIL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

42

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

 � É possível o débito do valor da parcela mínima do cartão de crédito, pela opera-
dora, quando previsto em cláusula contratual

Não é abusiva a cláusula do contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora, em caso de 
inadimplemento, debitar na conta corrente do titular o pagamento do valor mínimo da fatura, ainda 
que contestadas as despesas lançadas.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.626.997-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 01/06/2021 (Info 699).

 �Optando o adquirente pela resolução antecipada de contrato de compra e venda 
por atraso na obra, eventual valorização do imóvel não enseja indenização por 
perdas e danos

De acordo com o art. 43, II, da Lei nº 4.591/64, o incorporador deve responder civilmente pela exe-
cução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes dos prejuízos que a estes advierem do 
fato de não se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a conclusão das obras.

Eventual valorização do imóvel não se enquadra no conceito de perdas e danos. Não representa 
uma diminuição do patrimônio do adquirente, nem significa a perda de um ganho que se devesse 
legitimamente esperar.

O suposto incremento do valor venal do imóvel não decorre, de forma direta e imediata, da inexe-
cução do contrato, mas de fatores extrínsecos, de ordem eminentemente econômica.

A frustração da expectativa de lucro pela suposta valorização não decorre de ato compulsório im-
posto pelo vendedor, mas da opção pela resolução antecipada do contrato livremente exercida pelo 
adquirente. Em outras palavras, o comprador deixou de experimentar esse lucro da valorização do 
imóvel porque escolheu o desfazimento do contrato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.750.585-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 01/06/2021 (Info 699).

DIREITO DO CONSUMIDOR
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 � É válido o contrato de franquia, ainda que não assinado pela franqueada, quan-
do o comportamento das partes demonstra a aceitação tácita

A lei exige que o contrato de franquia seja escrito.

No caso concreto, a franqueadora enviou à franqueada o instrumento contratual de franquia. A fran-
queada não assinou nem restituiu o documento. Apesar disso, colocou em prática os termos contra-
tados, tendo recebido treinamento da franqueadora, utilizado a sua marca e instalado as franquias. 
Vale ressaltar, inclusive, que pagou à franqueadora as contraprestações estabelecidas no contrato. 
Posteriormente, a franqueada alegou a invalidade do ajuste porque o contrato não foi assinado.

Assim, a alegação de nulidade por vício formal configura-se comportamento contraditório com a 
conduta praticada anteriormente. Por essa razão, a boa-fé tem força para impedir a invocação de 
nulidade do contrato de franquia por inobservância da forma prevista na lei.

A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na 
outra parte da relação contratual.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.881.149-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/06/2021 (Info 699).

 �Os créditos decorrentes de contratos a termo de moeda submetem-se aos efeitos 
da recuperação judicial, ainda que seus vencimentos ocorram após o deferimen-
to do pedido de soerguimento

Exemplo: em 02/02/2017, a sociedade empresária Fertilizantes Heringer S/A celebrou com o Banco do 
Brasil um contrato a termo de moeda. Em 15/03/2017, ou seja, logo depois da celebração desse contrato, a 
Fertilizantes Heringer S/A ingressou com pedido de recuperação judicial. Em 02/05/2017, depois de deferido 
o pedido de recuperação judicial, ocorreu o vencimento do contrato a termo de moeda e isso resultou um 
crédito de R$ 1 milhão em favor da instituição financeira. Esse crédito está sujeito aos efeitos da recupera-
ção judicial mesmo que seu vencimento tenha ocorrido após o deferimento do pedido de recuperação.

O contrato a termo de moeda, espécie de instrumento derivativo, possibilita proteção de riscos de 
mercado decorrentes da variação cambial. Por meio dele, assume-se a obrigação de pagar a quantia 
correspondente à diferença resultante entre a taxa de câmbio contratada e a taxa de mercado da 
data futura estabelecida na avença.

A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica estabelecida entre credor e deve-
dor, devendo-se levar em conta, para sua aferição, a ocorrência do respectivo fato gerador, isto é, a 
data da fonte da obrigação.

A fonte (fato gerador) da obrigação de pagar a quantia que vier a ser liquidada na data do venci-
mento do contrato a termo de moeda é o próprio contrato firmado com a instituição bancária.

A oscilação do parâmetro financeiro (taxa de câmbio) constitui evento previsto e traduz risco delibe-
radamente assumido pelas partes, não sendo ela, todavia, a fonte da obrigação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.924.161-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 08/06/2021 (Info 700).

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

 �Demonstrado interesse jurídico e justificada a finalidade, é cabível a extração de 
cópias dos autos da apuração de ato infracional, não se podendo utilizar os do-
cumentos obtidos para fins diversos do que motivou o deferimento de acesso

O art. 143 do ECA estabelece, como regra geral, a vedação à divulgação de atos judiciais, policiais e 
administrativos que digam respeito à apuração de atos infracionais. Esta disposição, em primeiro 
juízo, obsta o acesso de terceiros aos referidos autos.

Todavia, a vedação contida no art. 143 não é absoluta, sendo mitigada, conforme se extrai do art. 
144 do ECA. Assim, presentes interesse e finalidade justificadas, deverá a autoridade judiciária defe-
rir a extração de cópias ou certidões dos atos do processo infracional.

No caso, a requerente comprovou seu interesse jurídico, pois é mãe da adolescente apontada como 
infratora e foi vítima do ato infracional imputado à filha. Ademais, a requerente apresentou finalidade 
justificada ao pleitear o seu acesso aos autos do processo de apuração do ato infracional, consignan-
do a utilidade dos documentos nele produzidos para servirem como provas em ação de deserdação.

STJ. 6ª Turma. RMS 65.046-MS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 01/06/2021 (Info 699).

ECA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �A extinção do processo apenas quanto a um dos coexecutados não torna cabível a 
fixação de honorários advocatícios com base no parágrafo único do art. 338 do CPC

O parágrafo único do art. 338 do CPC/2015 prevê o seguinte:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo 
invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substitui-
ção do réu. 

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários 
ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, 
sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.

Esse dispositivo só se aplica na hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu origi-
nário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu. 
Apenas neste caso será possível a fixação dos honorários nos percentuais reduzidos.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.895.919-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/06/2021 (info 699).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Executado fez acordo homologado 
por meio do qual transferia seus 
bens para uma terceira pessoa; esse 
acordo, mesmo sendo homologado 
judicialmente em outro processo, é 
ineficaz perante o exequente, sem a 
necessidade de ação anulatória

É prescindível a propositura de ação anulató-
ria autônoma para declaração da ineficácia 
do negócio jurídico em relação ao exequente 
ante a caracterização da fraude à execução, 
com o reconhecimento da nítida má-fé das 
partes que firmaram o acordo posteriormente 
homologado judicialmente.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.845.558-SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 01/06/2021 
(Info 699).

 �A parte tem o direito de se fazer re-
presentar na audiência de concilia-
ção por advogado com poderes para 
negociar e transigir

Não cabe a aplicação de multa pelo não com-
parecimento pessoal à audiência de concilia-
ção, por ato atentatório à dignidade da Justiça, 
quando a parte estiver representada por advo-
gado com poderes específicos para transigir.

Isso está expressamente previsto no § 10 do 
art. 334 do CPC/2015:

Art. 334 (...) § 10. A parte poderá constituir re-
presentante, por meio de procuração específi-
ca, com poderes para negociar e transigir.

STJ. 4ª Turma. AgInt no RMS 56.422-MS, Rel. Min. 
Raul Araújo, julgado em 08/06/2021 (Info 700).

 �A parte e o advogado possuem legiti-
midade recursal concorrente quanto 
à fixação dos honorários advocatícios

Exemplo hipotético: Pedro ingressou com 
execução de título extrajudicial contra João e 
Regina, que são cônjuges. Regina ingressou 
com exceção de pré-executividade alegando 
ser parte ilegítima e que, portanto, deveria 
ser excluída do processo. O juiz, por meio de 
decisão interlocutória, acolheu a exceção de 
pré-executividade oferecida por Regina e de-
terminou a sua exclusão da lide. Ocorre que o 
magistrado não condenou o exequente Pedro 
ao pagamento de honorários advocatícios. 
Tanto Regina (parte) como o advogado de 
Regina (terceiro prejudicado) poderão inter-
por recurso contra essa decisão postulando a 
fixação de honorários advocatícios. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.776.425-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
08/06/2021 (Info 700).

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 para oferecer contestação na hipótese de acolhi-
mento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I, 
do CPC/2015?

O termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao 
cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015 é a data da intimação que aco-
lhe a impugnação.

Art. 525 (...) § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na 
fase de conhecimento, o processo correu à revelia.

No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I, 
do CPC/2015, o prazo para a apresentação de contestação se inicia somente na data em que houver 
a intimação da decisão do juiz que acolheu a impugnação. Esse prazo não se iniciou no momento 
em que o executado compareceu espontaneamente. O réu poderá esperar a decisão do juiz antes 
de apresentar a contestação.

O art. 239, § 1º do CPC afirma que o prazo para a apresentação de contestação se inicia na data do 
comparecimento espontâneo do réu. Isso significa que o réu não deve ficar esperando a decisão do 
juiz, tendo em vista que seu prazo já começou a correr.

Ocorre que o art. 239, § 1º do CPC é voltado para as hipóteses em que o réu toma conhecimento do 
processo ainda na sua fase de conhecimento. Esse dispositivo não se aplica para o caso em que o 
processo já está na fase de cumprimento de sentença.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.930.225-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 08/06/2021 (Info 700).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O beneficiário de expurgos inflacionários pode promover o cumprimento indivi-
dual de sentença coletiva para cobrança exclusiva de juros remuneratórios não 
contemplados em ACP diversa, também objeto de execução individual pelo mes-
mo beneficiário

Exemplo: a associação de defesa dos consumidores ajuizou ACP pedindo que a CEF fosse conde-
nada a pagar expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos. Em 2001, o juiz julgou o 
pedido procedente, determinando o pagamento dos expurgos inflacionários em favor dos consu-
midores. Vale ressaltar que essa sentença determinou o pagamento apenas do valor principal, sem 
falar em juros remuneratórios, tendo em vista que não houve pedido expresso nesse sentido. Hou-
ve o trânsito em julgado. Em 2004, João, um dos consumidores que se enquadrava nessa situação, 
ingressou com pedido de cumprimento individual de sentença. 

Ocorre que tramitava outra ACP, proposta por outra associação, pedindo o pagamento dos expur-
gos inflacionários e também dos juros remuneratórios. Em 2007, outro juiz julgou o pedido proce-
dente, condenando os bancos a pagarem os expurgos inflacionários acrescidos dos juros remune-
ratórios. Em 2008, João, sabendo disso, ingressou com nova execução individual pedindo, agora, o 
pagamento exclusivamente dos juros remuneratórios não contemplados na primeira ACP. Isso é 
possível, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.934.637-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2021 (Info 700).

 �Análise da (in)constitucionalidade da Lei do Mandado de Segurança

Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados por administradores 
de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público. É consti-
tucional o art. 1º, § 2º da Lei nº 12.016/2019.

O juiz tem a faculdade de exigir caução, fiança ou depósito para o deferimento de medida liminar 
em mandado de segurança, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo 
com as circunstâncias do caso concreto. É constitucional o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2019.

É inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via 
mandamental. É inconstitucional o art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/2009.

É constitucional o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que fixa o prazo decadencial de 120 dias para a 
impetração de mandado de segurança.

É constitucional o art. 25 da Lei nº 12.016/2009, que prevê que não cabe, no processo de mandado 
de segurança, a condenação em honorários advocatícios.

STF. Plenário. ADI 4296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes 
julgado em 9/6/2021 (Info 1021).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �As revisões de valores previstos na 
LC 123/2006 não retroagem para des-
caracterizar o crime de frustração 
do caráter competitivo de licitação

As sucessivas revisões dos quantitativos má-
ximos de receita bruta para enquadramento 
como ME ou EPP, da LC 123/2006, para fazer 
frente à inflação, não descaracterizam crimes 
de inserção de informação falsa em documen-
to público, para fins de participação em proce-
dimento licitatório, cometidos anteriormente.

Caso concreto: foi aberta licitação que era 
restrita a MEs e EPPs. A empresa “X” tinha um 
faturamento acima daquilo que a LC 123/2006 
estabelecia como sendo o teto para ser con-
siderada EPP. Desse modo, a empresa “X”, 
segundo a lei vigente na época, não podia ser 
considerada EPP. Mesmo assim, os sócios da 
empresa “X” forneceram declaração dizendo 
que ela se enquadrava como EPP, com o obje-
tivo de fazer com que ela pudesse participar da 
licitação. Pouco tempo depois, entrou em vigor 
a LC 139/2011, que aumentou os valores má-
ximos para fins de caracterização como ME ou 
EPP previstos no art. 3º da LC 123/2006. Com 
essa mudança, a empresa “X” passou a ser con-
siderada como empresa de pequeno porte.

Essa alteração legislativa não tem eficácia 
retroativa, não servindo para absolver os réus 
pela declaração falsa.

STJ. 5ª Turma. AREsp 1.526.095-RJ, Rel. Min. Ri-
beiro Dantas, julgado em 08/06/2021 (Info 700).

 �O art. 4º da Lei nº 13.654/2018, que 
revogou o inciso I do § 2º do art. 157 
do CP, não possui vício de inconstitu-
cionalidade formal

O art. 4º da Lei nº 13.654/2018, que revogou 
o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, não pos-
sui vício de inconstitucionalidade formal. Isso 
porque se alegou que o projeto de lei que deu 
origem ao diploma teria violado normas do 
regimento interno do Senado Federal. 

Ocorre que não é possível o controle jurisdicio-
nal em relação à interpretação de normas regi-
mentais das Casas Legislativas, sendo vedado 
ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio 
Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado 
da previsão regimental, por tratar-se de as-
sunto interna corporis, sob pena de ostensivo 
desrespeito à Separação de Poderes, por intro-
missão política do Judiciário no Legislativo.

Tese fixada pelo STF: “Em respeito ao princípio 
da separação dos poderes, previsto no art. 2º 
da Constituição Federal, quando não carac-
terizado o desrespeito às normas constitu-
cionais pertinentes ao processo legislativo, é 
defeso ao Poder Judiciário exercer o controle 
jurisdicional em relação à interpretação do 
sentido e do alcance de normas meramente 
regimentais das Casas Legislativas, por se 
tratar de matéria ‘interna corporis’.”

STF. Plenário. RE 1297884/DF, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 11/6/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 1120) (Info 1021).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O art. 112, V, da LEP deve retroagir para beneficiar os condenados por crime he-
diondo ou equiparado sem resultado morte que sejam reincidentes genéricos

É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei nº 
13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem 
resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.910.240-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/05/2021 (Recurso 
Repetitivo – Tema 1084) (Info 699).

 � Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de esbulho possessório de 
imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida

O art. 161, § 1º, inciso II, do Código Penal, incrimina a conduta de invadir terreno ou edifício alheio, 
para o fim de esbulho possessório, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso 
de mais de duas pessoas.

A vítima do crime de esbulho possessório, tipificado no art. 161, § 1º, II, do Código Penal é o possui-
dor direto, pois é quem exercia o direito de uso e fruição do bem. Na hipótese de imóvel alienado 
fiduciariamente, é o devedor fiduciário que ostenta essa condição, pois o credor fiduciário possui 
tão-somente a posse indireta.

A Caixa Econômica Federal, enquanto credora fiduciária e, portanto, possuidora indireta, não é a víti-
ma do referido delito. Contudo, no âmbito cível, a empresa pública federal possui legitimidade concor-
rente para propor eventual ação de reintegração de posse, diante do esbulho ocorrido. A sua legitima-
ção ativa para a ação possessória demonstra a existência de interesse jurídico na apuração do crime, 
o que é suficiente para fixar a competência penal federal, nos termos do art. 109, IV, da CF/88.

Os imóveis que integram o Programa Minha Casa Minha Vida são adquiridos, em parte, com recur-
sos orçamentários federais. Tal fato evidencia o interesse jurídico da União na apuração do crime de 
esbulho possessório em relação a esse bem, ao menos enquanto for ele vinculado ao mencionado 
Programa, ou seja, quando ainda em vigência o contrato por meio do qual houve a compra do bem 
e no qual houve o subsídio federal, o que é a situação dos autos.

STJ. 3ª Seção. CC 179.467-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 09/06/2021 (Info 700).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional a instituição de taxa 
pela qual observada equivalência 
razoável entre o valor exigido do 
contribuinte e os custos referentes 
ao exercício do poder de polícia, nos 
termos do art. 145, II, da CF/88

É constitucional a Taxa de Registro de Contra-
tos devida pelo exercício regular do poder de 
polícia ao Detran/PR, prevista no § 1º do art. 
3º da Lei nº 20.437/2020, do Paraná, obser-
vada a equivalência razoável entre o valor 
exigido do contribuinte e os custos referentes 
ao exercício do poder de polícia.

STF. Plenário. ADI 6737/PR, Rel. Min. Carmem 
Lúcia, julgado em 7/6/2021 (Info 1020).

 �Havendo saldo positivo na liquidação 
da obrigação ao termo do contrato de 
swap para fins de hedge, é constitu-
cional a cobrança do Imposto de Ren-
da na forma do art. 5º da Lei 9.779/99

É constitucional o artigo 5º da Lei nº 
9.779/1999, no que autorizada a cobrança de 
Imposto de Renda sobre resultados financei-
ros verificados na liquidação de contratos de 
swap para fins de hedge.

STF. Plenário. RE 1224696/SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 7/6/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 185) (Info 1020).

 � São inconstitucionais os arts. 47 e 48 
da Lei 11.196/2005, que vedam a apu-
ração de créditos de PIS/Cofins na 
aquisição de insumos recicláveis

É inconstitucional o complexo normativo 
formado pelos arts. 47 e 48 da Lei 
11.196/2005, que impede empresas, 
submetidas ao regime não cumulativo, de 
compensarem créditos da contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins, oriundos da aquisi-
ção de desperdícios, resíduos ou aparas de 
vários materiais, entre eles, plástico, papel, 
cartão, vidro, ferro, aço, cobre, níquel, alumí-
nio, chumbo, zinco e estanho, além de outros 
desperdícios e resíduos metálicos.

São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 
11.196/2005, que vedam a apuração de cré-
ditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos 
recicláveis.

STF. Plenário. RE 607109/PR, Rel. Min. Rosa 
Weber, redator do acórdão Min. Gilmar Men-
des, julgado em 7/6/2021 (Repercussão Geral 
– Tema 304) (Info 1020).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A matriz pode discutir relação jurídi-
co-tributária, pleitear restituição ou 
compensação relativamente a indé-
bitos de suas filiais

As filiais são estabelecimentos secundários da 
mesma pessoa jurídica, desprovidas de perso-
nalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar 
de poderem possuir domicílios em lugares 
diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições 
distintas no CNPJ.

O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio 
confere a elas somente autonomia adminis-
trativa e operacional para fins fiscalizatórios, 
não abarcando a autonomia jurídica, já que 
existe a relação de dependência entre o CNPJ 
das filiais e o da matriz.

Os valores a receber provenientes de paga-
mentos indevidos a título de tributos perten-
cem à sociedade como um todo, de modo 
que a matriz pode discutir relação jurídico-tri-
butária, pleitear restituição ou compensação 
relativamente a indébitos de suas filiais.

STJ. 1ª Turma. AREsp 1.273.046-RJ, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, julgado em 08/06/2021 (Info 700).

Obs: existem alguns julgados mais antigos da 
2ª Turma do STJ em sentido contrário. Nesse 
sentido: “a matriz não tem legitimidade para 
representar processualmente as filiais nos 
casos em que o fato gerador do tributo se dá 
de maneira individualizada em cada estabele-
cimento comercial/industrial” (STJ. 2ª Turma. 
AgRg no REsp 832.062/RS, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, DJe de 2/12/2008).

 � É ilegal o art. 9º da MP 690/2015 
(convertida na Lei nº 13.241/2015) 
que reduziu o período de alíquota 
zero do PIS/Pasep e Cofins que havia 
sido concedido pela Lei 11.196/2005 
(Lei do Bem)

É ilegal a antecipação do vencimento do 
benefício fiscal pelo art. 9º da Medida 
Provisória nº 690/2015, convertida na 
Lei nº 13.241/2015, sendo imperioso o 
restabelecimento da desoneração fiscal 
objetiva dada ao PIS e à Cofins pelos artigos 
28 a 30 da Lei do Bem até o dia 31 de dezem-
bro de 2018, nos termos do artigo 5º da Lei nº 
13.097/2015, incidentes sobre a receita bruta 
a varejo de produtos relacionados ao Progra-
ma de Inclusão Digital.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.725.452-RS, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. 
Regina Helena Costa, julgado em 08/06/2021 
(Info 700).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A interpretação constitucionalmente 
adequada é a que assegura ao “me-
nor sob guarda” o direito à proteção 
previdenciária

Menor sob guarda é dependente para fins 
previdenciários.

A interpretação conforme a ser conferida ao 
art. 16, § 2º, da Lei nº 8213/1991 deve contem-
plar os “menores sob guarda” na categoria de 
dependentes do Regime Geral de Previdência 
Social, em consonância com o princípio da 
proteção integral e da prioridade absoluta, 
desde que comprovada a dependência econô-
mica, nos termos da legislação previdenciária.

STF. Plenário. ADI 4878/DF e ADI 5083/DF, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgados em 7/6/2021 
(Info 1020).

 �O termo inicial do auxílio-acidente 
deve recair no dia seguinte ao da ces-
sação do auxílio-doença que lhe deu 
origem, conforme determina o art. 
86, § 2º, da Lei nº 8.213/91

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair 
no dia seguinte ao da cessação do auxílio-
-doença que lhe deu origem, conforme deter-
mina o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.729.555-SP, Rel. Min. 
Assusete Magalhães, julgado em 09/06/2021 
(Recurso Repetitivo – Tema 862) (Info 700).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
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