


 

 

 

Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e 
do Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual 
Civil, Direito Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br 

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar o e-book "Jurisprudência para 
Procuradorias". Elaborado com muito carinho e cuidado por nós, você terá uma visão do que é 
mais cobrado em termos jurisprudenciais em concursos de Procuradorias. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, no início do próximo ano, haverá uma grande 
oportunidade para que você se torne aluno do curso que mais aprova em Carreiras Jurídicas e 
esteja mais perto de alcançar o seu sonho.  

Anote na agenda: 10/01/2022, às 10h. 

Para ficar por dentro de tudo, participe dos Canais abaixo: 

                                                                                           

 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

  

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://www.instagram.com/estrategiacarreirajuridica/
https://t.me/estrategiacarreirasjuridicas
https://www.youtube.com/c/EstratégiaCarreiraJurídica
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JURISPRUDÊNCIA – PROCURADORIAS 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Súmula 654, STF: A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição 
da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. 

Tema 855, STF: A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é 
satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu 
exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. 

Tema 786, STF: É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim 
entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou 
dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos 
ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação 
devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os 
relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as 
expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. 

Info 684, STJ: Pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais 
relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for 
fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. 

Saúde 

Tema 84, STJ: Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas 
eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 
sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com 
adequada fundamentação. 

Tema 98, STJ: É permitida a imposição de multa diária (astreintes) a ente público para compeli-lo 
a fornecer medicamento a pessoa desprovida de recursos financeiros.  

Tema 686, STJ: O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas 
demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de 
medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado 
opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. 
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Tema 106, STJ: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS 
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico 
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo 
do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os 
usos autorizados pela agência. 

Tema 500, STF: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A 
ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por 
decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem 
registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao 
previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de 
registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e 
ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no 
exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que 
demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser 
propostas em face da União. 

Tema 793, STF: Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são 
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios 
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o 
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a 
quem suportou o ônus financeiro.  

Tema 818, STF: É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a 
observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos 
previstos no artigo 77 do ADCT, considerado período anterior à edição da Lei Complementar nº 
141/2012. 

Tema 1103, STF: É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, 
registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de 
Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de 
determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-
científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção 
filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. 

Tema 1161, STF: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora 
não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância 
sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade 
clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas 
oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 
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ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

Súmula 627, STF: No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência 
do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da 
impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. 

Súmula 525, STJ: A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas 
personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos 
institucionais. 

Tema 672, STF: Lei municipal a versar a percepção, mensal e vitalícia, de 'subsídio' por ex-vereador 
e a consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 1988. 

Tema 1040, STF: Surge constitucional lei de iniciativa parlamentar a criar conselho de 
representantes da sociedade civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de 
acompanhar ações do Executivo. 

Info 711, STF: Excepcionalmente, é possível que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar mandado 
de segurança impetrado por parlamentar, exerça controle de constitucionalidade de projeto que 
tramita no Congresso Nacional e o declare inconstitucional, determinando seu arquivamento, nos 
casos de proposta de Emenda Constitucional que viole cláusula pétrea e proposta de Emenda 
Constitucional ou projeto de lei cuja tramitação esteja ocorrendo com violação às regras 
constitucionais sobre o processo legislativo. 

Info 1024, STF: É proibido o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por 
convocação para sessão extraordinária. 

ADPF 848: Em juízo de delibação, não é possível a convocação de governadores de estados-
membros da Federação por Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pelo Senado Federal. 
A convocação viola o princípio da separação dos Poderes e a autonomia federativa dos estados-
membros. 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Súmula Vinculante 3: Nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa 
quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o 
interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão. 

Súmula 653, STF: No Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem 
ser escolhidos pela Assembléia Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo estadual, cabendo 
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a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a 
sua livre escolha. 

Tema 445, STF: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os 
Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato 
de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à 
respectiva Corte de Contas. 

Tema 768, STF: Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura 
de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas. 

ADI 916: É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do tribunal de contas para 
realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público. 

CRIMES DE RESPONSABILIDADE E COMUM 

Súmula 702, STF: A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos 
crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária 
caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. 

Súmula 703, STF: A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo pela 
prática dos crimes previstos no art. 1º do DL 201/67. 

ADI 5540, STF: É inconstitucional exigir prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o 
Superior Tribunal de Justiça receba denúncia ou queixa e instaure ação penal contra Governador 
de Estado, por crime comum.  

Info 667, STJ: O pagamento de remuneração a funcionários fantasmas não configura apropriação 
ou desvio de verba pública, previstos pelo art. 1º, inciso I, do DL 201/67, pois a remuneração é 
devida, ainda que questionável a contratação de parentes do Prefeito. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 

Súmula Vinculante 2: É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha 
sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. 

Súmula Vinculante 38: É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial. 

Súmula Vinculante 39: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros 
das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. 
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Súmula Vinculante 46: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das 
respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 

Súmula 419, STF: Os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde 
que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas.  

Súmula 642, STF: Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do distrito federal derivada 
da sua competência legislativa municipal.  

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

Tema 525, STF: São inconstitucionais as leis que obrigam os supermercados ou similares à 
prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio 
da livre iniciativa. 

Tema 1062, STF: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de 
correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, 
porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 

Tema 1070, STF: É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência 
destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no 
âmbito de suas atribuições (coabitação normativa).  

Tema 272, STF: Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente 
sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. 

Info 1021, STF: É inconstitucional norma de constituição estadual que veda aos municípios a 
possibilidade de alterarem destinação, os fins e os objetivos originários de loteamentos definidos 
como áreas verdes ou institucionais. 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de 
tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. 

Súmula 614, STF: Somente o procurador-geral da justiça tem legitimidade para propor ação direta 
interventiva por inconstitucionalidade de lei municipal. 

Tema 484, STF: 1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade 
de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate 



 

 

 

 

 

7 
80 

de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e 2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal 
não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. 

Tema 1120, STF: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da 
Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais 
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. 

ADPF 76: Nesse cenário, tendo em vista o caráter acentuadamente objetivo da ADPF, o juízo de 
subsidiariedade há de ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados 
no sistema constitucional. Destarte, não sendo admitida a utilização de ADI ou ADC - isto é, não 
se verificando a existência de meio apto para solver a controvérsia constitucional relevante de 
forma ampla, geral e imediata -, há de se entender possível a utilização da ADPF. 

Info 929, STF: Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo 
objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização 
normativa abstrata. 

Info 939, STF: A ADPF não carece de interesse de agir em razão da revogação da norma objeto 
de controle, ante a necessidade de fixar o regime aplicável às relações jurídicas estabelecidas 
durante a vigência da lei, bem como no que diz respeito às leis de idêntico teor aprovadas em 
outros Municípios. Trata-se da solução mais consentânea com o princípio da eficiência processual 
e o imperativo aproveitamento dos atos já praticados de maneira socialmente proveitosa. 

Info 965, STF: Os atos de natureza técnica, subsequentes ao ajuizamento de ADI, devem ser 
empreendidos pelos procuradores da parte legitimada. Assim, os procuradores têm legitimidade 
para a interposição de recursos em ação direta de inconstitucionalidade. 

Info 896, STF: O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer contra decisões proferidas 
em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ADI tenha sido ajuizada 
pelo respectivo Governador. A legitimidade para recorrer, nestes casos, é do próprio Governador 
e não do Estado-membro. 

Info 970, STF: O amicus curiae não tem legitimidade para propor ação direta; logo, também não 
possui legitimidade para pleitear medida cautelar. 

ADI 6612: No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três 
condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade; b) 
representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da 
entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros; e c) 



 

 

 

 

 

8 
80 

pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da 
impugnação. 

ADPF 264: Os conselhos de fiscalização profissional não se ajustam à noção de entidade de classe, 
expressão que designa tão somente aquelas entidades vocacionadas à defesa dos interesses dos 
membros da respectiva categoria ou classe de profissionais. 

MS 27.971, STF: A perda superveniente de titularidade do mandato legislativo tem efeito 
desqualificador da legitimidade ativa do congressista que, apoiado nessa específica condição 
político-jurídica, ajuizou ação de MS com o objetivo de questionar a validade jurídica de 
determinado procedimento. É que a atualidade do exercício do mandato parlamentar configura, 
nesse contexto, situação legitimante e necessária, tanto para a instauração, quanto para o 
prosseguimento da causa perante o STF. 

ADI 5.077: A análise dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão de 
medida liminar em sede de controle abstrato de constitucionalidade admite maior 
discricionariedade por parte do STF, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política 
da suspensão da eficácia, pelo qual deverá ser analisada a “conveniência da suspensão cautelar 
da lei impugnada”, permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da “relevância 
do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão”, 
bem como da “plausibilidade inequívoca” e dos evidentes “riscos sociais ou individuais, de várias 
ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente”, ou, ainda, das 
“prováveis repercussões” pela manutenção da eficácia do ato impugnado, da “relevância da 
questão constitucional” e da “relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, 
além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica” ou social. 

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 

Mandado de segurança 

Súmula 101, STF: O mandado de segurança não substitui a ação popular. 

Súmula 266, STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 

Súmula 267, STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou 
correição. 

Súmula 269, STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. 
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Súmula 271, STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em 
relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via 
judicial própria. 

Súmula 330, STF: O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de 
segurança contra atos dos tribunais de justiça dos estados. 

Súmula 429, STF: A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso 
do mandado de segurança contra omissão administrativa. 

Súmula 430, STF: Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o 
mandado de segurança. 

Súmula 474, STF: Não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando 
se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Súmula 510, STF: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra 
ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. 

Súmula 512, STF: Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de 
segurança. 

Súmula 623, STF: Não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para 
conhecer do mandado de segurança com base no art. 102, I, "n", da Constituição, dirigir-se o 
pedido contra deliberação administrativa do tribunal de origem, da qual haja participado a maioria 
ou a totalidade de seus membros. 

Súmula 624, STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de 
mandado de segurança contra atos de outros tribunais.  

Súmula 625, STF: Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de 
segurança. 

Súmula 626, STF: A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em 
contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de 
concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal 
Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da 
impetração. 

Súmula 213, STJ: O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito 
à compensação tributária. 



 

 

 

 

 

10 
80 

Súmula 333, STJ: Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por 
SEM ou EP. 

Súmula 376, STJ: Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra 
ato de juizado especial. 

Súmula 460, STJ: É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária 
realizada pelo contribuinte. 

Súmula 628, STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando 
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a 
autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação 
a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência 
estabelecida na Constituição Federal. 

Info 650, STJ: O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente de 
superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo mandamus, se a impetração do 
mandado de segurança for anterior ao trânsito em julgado da decisão questionada. 

Habeas data 

STF, AC 124 AgR/PR: Os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se 
implementar liminar em mandado de injunção. 

ORDEM ECONÔMICA 

Súmula Vinculante 49: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a 
instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. 

Info 812, STF: Embora, em regra, as empresas estatais estejam submetidas ao regime das pessoas 
jurídicas de direito privado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 
“entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado 
demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que 
competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular 
patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios” (RE 592.004, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa). É aplicável às companhias estaduais de saneamento básico o regime de 
pagamento por precatório (art. 100 da Constituição), nas hipóteses em que o capital social seja 
majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de 
lucro.  
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Tema 967, STF: A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por 
motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa 
e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização 
do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem 
contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).  

FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 

Info 940, STF: É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que confere foro por 
prerrogativa de função, no Tribunal de Justiça, para Procuradores do Estado, Procuradores da 
ALE, Defensores Públicos e Delegados de Polícia (STF. Plenário. ADI 2553/MA, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/5/2019). 

Info 1014, STF: É constitucional lei estadual que destine parcela da arrecadação de emolumentos 
extrajudiciais a fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Poder Judiciário ou de órgãos 
e funções essenciais à Justiça. 

Info 680, STF: Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias 
administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado 
público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa.  

Info 572, STJ: É lícita a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de 
titularidade da Prefeitura Municipal, com o fim de proteger o patrimônio público, não se podendo 
falar em quebra ilegal de sigilo bancário. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

PODERES ADMINISTRATIVOS 

Súmula 473, STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial. 

Tema 472, STF: É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de 
polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. 

Tema 532, STF: É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas 
jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social 
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majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do 
Estado e em regime não concorrencial. 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Tema 545, STF: 1. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime 
público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por 
ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando 
definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder 
público, podem-se submeter ao regime jurídico de direito privado. 2. A estabilidade especial do 
art. 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, 
aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. 

Info 943, STF: A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia 
mista exige autorização legislativa e licitação. Por outro lado, não se exige autorização legislativa 
para a alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser 
realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os 
princípios da administração pública inscritos no art. 37 da CF/88, respeitada, sempre, a exigência 
de necessária competitividade. 

Info 1018, STF: É desnecessária a autorização legislativa expressa para a criação de subsidiárias 
quando houver autorização legislativa da criação de empresa pública ou sociedade de economia 
mista e nesta constar permissão genérica da possibilidade de criação de subsidiárias.  

ADI 6241: É desnecessária, em regra, lei específica para inclusão de sociedade de economia mista 
ou de empresa pública em programa de desestatização. 

SERVIDORES PÚBLICOS 

Cargos em comissão 

Súmula Vinculante 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma 
Pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo 
em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e 
indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição federal. 

Tema 1010, STF: A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções 
de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, 
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técnicas ou operacionais; tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a 
autoridade nomeante e o servidor nomeado; o número de cargos comissionados criados deve 
guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores 
ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e as atribuições dos cargos em 
comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. 

Concurso público 

Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor 
investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo 
que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 

Súmula Vinculante 44: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato 
a cargo público. 

Súmula 16, STF: Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. 

Súmula 17, STF: A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse. 

Súmula 21, STF: Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem 
inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade. 

Súmula 22, STF: O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. 

Súmula 24, STF: Funcionário interino substituto é demissível, mesmo antes de cessar a causa da 
substituição. 

Súmula 683, STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face 
do art. 7º, XXX da CF quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser 
preenchido. 

Tema 308, STF: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela 
Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia 
aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer 
efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção 
dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 

Tema 22, STF: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a 
cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato 
de responder a inquérito ou a ação penal. 
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Tema 476, STF: Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a 
manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele 
tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento 
judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado (teoria do fato 
consumado). 

Tema 784, STF: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo 
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses 
de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento 
tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do 
aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo 
candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público 
exsurge nas seguintes hipóteses: 

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 
anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 
administração nos termos acima. 

Tema 551, STF: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias 
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual 
em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela 
Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 

Tema 697, STF: É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a 
exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior. 

Tema 992, STF: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase 
pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da 
Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de 
contratação de pessoal. 

Tema 1021, STF: Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração 
Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular 
exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam 
escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da 
alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus 
desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. 
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Remuneração 

Súmula vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser 
usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, 
nem ser substituído por decisão judicial. 

Súmula vinculante 15: O cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono 
utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público. 

Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 

Súmula Vinculante 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores 
estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 

Súmula Vinculante 55: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos. 

Súmula 679, STF: A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de 
convenção coletiva. 

Súmula 682, STF: Não ofende a constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos 
vencimentos de servidores públicos. 

Súmula 378, STJ: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais 
decorrentes. 

Tema 510, STF: A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da 
Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se 
inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 

Tema 19, STF: O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos 
servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a 
indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca 
das razões pelas quais não propôs a revisão. 

Tema 624, STF: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo 
a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos 
servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. 
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Tema 864, STF: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, 
cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Greve 

Tema 531, STF: A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação 
decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão 
do vínculo funcional que dela decorre. É permitida a compensação em caso de acordo. O desconto 
será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do 
Poder Público. 

STJ: Não se mostra razoável a possibilidade de desconto em parcela única sobre a remuneração 
do servidor público dos dias parados e não compensados provenientes do exercício do direito de 
greve.  Deve-se destacar que a remuneração possui natureza alimentar e o referido desconto em 
parcela única causaria, nessa hipótese, um dano desarrazoado ao servidor. (RMS 49399). 

Aposentadoria 

Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral 
da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da 
Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 

Súmula 567, STF: A Constituição, ao assegurar, no § 3º do art. 102, a contagem integral do tempo 
de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e 
disponibilidade não proíbe à união, aos estados e aos municípios mandarem contar, mediante lei, 
para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno. 

Súmula 726, STF: Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo 
de serviço prestado fora da sala de aula. 

Tema 965, STF: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da 
Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades 
de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em 
estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 

Tema 359, STF: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda 
Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição 
Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. 

Tema 578, STF: (i) Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II da 
Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, 
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ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira 
pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II da Emenda 
Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a 
aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que 
pertencente o servidor. 

Tema 606, STF: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-
administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. 
A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, 
nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral 
de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos 
termos do que dispõe seu art. 6º. 

Tema 1057, STF: Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por 
exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

Tema 512, STF: O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos 
em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), 
quando os exames são cancelados por indícios de fraude. 

Tema 592, STF: Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, 
inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. 

Tema 940, STF: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos 
causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito 
privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Tema 777, STF: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores 
oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso 
contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 
Responsabilidade primária e direta. 

Tema 1055, 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. 
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Tema 336, STF: Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos 
decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever 
jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem 
as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades 
praticadas pelo particular. 

Tema 592, STF: Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, 
inciso XLIX, da CF, o Estado é responsável pela morte de detento. 

Jurisprudência em teses 61, STJ: 

→ O termo inicial da prescrição para o ajuizamento de ações de responsabilidade civil em face 
do Estado por ilícitos praticados por seus agentes é a data do trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória. 

→ A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, devendo ser 
comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade. 

→ A Administração pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda 
que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal. 

→ É objetiva a responsabilidade civil do Estado pelas lesões sofridas por vítima baleada em 
razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes. 

→ O Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos do sistema 
penitenciário, salvo quando os danos decorrem direta ou imediatamente do ato de fuga. 

→ No caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de 
causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) a 
concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites 
da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no 
tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de 
sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local 
inapropriado. (Tema 518) 

→ É possível a cumulação de benefício previdenciário com indenização decorrente de 
responsabilização civil do Estado por danos oriundos do mesmo ato ilícito. 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

Súmula 412, STJ: A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo 
prescricional estabelecido no Código Civil. 

Tema 854, STF: Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de 
transporte coletivo pressupõe prévia licitação. 

Jurisprudência em teses 13, STJ:  
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→ É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o 
usuário, desde que precedido de notificação. 

→ É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem 
técnica ou de segurança das instalações, desde que precedido de notificação. 

→ É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente 
pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não 
atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. 

→ É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente 
unidade de saúde, uma vez que prevalecem os interesses de proteção à vida e à saúde. 

→ É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência 
do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o 
inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo. 

→ É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário 
anterior, em razão da natureza pessoal da dívida. 

→ É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por 
configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 
sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais. 

→ É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito 
decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada 
unilateralmente pela concessionária. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Súmula 634, STJ: Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de 
Improbidade Administrativa para o agente público. 

Info 901, STF: Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se 
sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil 
pelos atos de improbidade administrativa quanto à responsabilização político-administrativa por 
crimes de responsabilidade. O foro especial por prerrogativa de função não é extensível às ações 
de improbidade administrativa.  

Jurisprudência em teses 38, STJ:  

→ É inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429/92, exigindo-se a 
presença de dolo nos casos dos artigos 9º e 11 e ao menos de culpa nos termos do artigo 
10.  

→ A presença de indícios de cometimento de atos ímprobos autoriza o recebimento 
fundamentado da petição inicial nos termos do artigo 17, § 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/92, 
devendo prevalecer, no juízo preliminar, o princípio do in dubio pro societate. 
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→ A ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no artigo 17, § 7º, da Lei de 
Improbidade Administrativa, só acarreta nulidade processual se houver comprovado 
prejuízo (pas de nullité sans grief). 

→ É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra 
o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. 

→ Nas ações de improbidade administrativa, não há litisconsórcio passivo necessário entre o 
agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo. 

→ É possível o deferimento da medida acautelatória de indisponibilidade de bens em ação de 
improbidade administrativa nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, 
portanto, antes da notificação a que se refere o artigo 17, § 7º, da 8.429/92. 

Tema 897, STF: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato 
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 

LICITAÇÕES 

Súmula 645, STJ: O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da 
comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. 

Jurisprudência em Teses 97, STJ: A contratação direta, quando não caracterizada situação de 
dispensa ou de inexigibilidade de licitação, gera lesão ao erário (dano in re ipsa), na medida em 
que o Poder Público perde a oportunidade de contratar melhor proposta.  

Info 838, STF: É inconstitucional lei estadual que exija Certidão negativa de Violação aos Direitos 
do Consumidor dos interessados em participar de licitações e em celebrar contratos com órgãos 
e entidades estaduais. 

Info 631, STJ: Sociedade empresária em recuperação judicial pode participar de licitação, desde 
que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Súmula Vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar 
não ofende a Constituição. 

Súmula Vinculante 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de 
dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. 

Súmula 18, STF: Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é 
admissível a punição administrativa do servidor público. 
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Súmula 19, STF: É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo 
em que se fundou a primeira. 

Súmula 312, STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias 
as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 510, STJ: A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não 
está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 

Súmula 591, STJ: É permitida a prova emprestada no PAD, desde que devidamente autorizada 
pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. 

Súmula 592, STJ: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só 
causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. 

Súmula 611, STJ: Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou 
sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em 
denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração. 

Súmula 633, STJ: A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial 
para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser 
aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica 
que regule a matéria. 

Súmula 635, STJ: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na 
data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma 
conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de 
caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias 
desde a interrupção. 

Súmula 641, STJ: A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da 
exposição detalhada dos fatos a serem apurados. 

Súmula 650, STJ: A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao 
servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei 
nº 8.112/90. 

Jurisprudência em Teses 1, STJ:  

→ As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, salvo quando reconhecida 
a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal. 

Jurisprudência em teses 132, STJ: 
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→ O prazo decadencial para que a administração promova a autotutela, previsto no art. 54 da 
Lei n. 9.784/1999, aplica-se tanto aos atos nulos, quanto aos anuláveis. 

→ As situações flagrantemente inconstitucionais não se submetem ao prazo decadencial de 
cinco anos, não havendo que se falar em convalidação pelo mero decurso do tempo. 

Jurisprudência em teses 140, STJ:  

→ Em regra, a instauração de processo administrativo disciplinar contra servidor efetivo 
cedido dar-se-á no órgão em que tenha sido praticada a suposta irregularidade 
(cessionário), devendo o julgamento e a eventual aplicação de sanção ocorrer no órgão ao 
qual o servidor efetivo estiver vinculado (cedente). 

Jurisprudência em teses 141, STJ:  

→ A Administração Pública, quando se depara com situação em que a conduta do investigado 
se amolda às hipóteses de demissão ou de cassação de aposentadoria, não dispõe de 
discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por se tratar de ato vinculado. 

→ Reconhecida a nulidade de processo administrativo disciplinar pela existência de vício 
insanável, antes do seu julgamento, não há que se falar em reformatio in pejus quando a 
segunda comissão processante opina por penalidade mais gravosa. 

Jurisprudência em teses 142, STJ: 

→ A ausência de termo de compromisso de membro de comissão processante não implica 
nulidade do processo administrativo disciplinar, uma vez que tal designação decorre de lei 
e recai, necessariamente, sobre servidor público, cujos atos funcionais gozam de presunção 
de legitimidade e de veracidade. 

→ Na esfera administrativa, o proveito econômico auferido pelo servidor é irrelevante para a 
aplicação da penalidade no processo disciplinar, pois o ato de demissão é vinculado, razão 
pela qual é despiciendo falar em razoabilidade ou proporcionalidade da pena. 

BENS PÚBLICOS 

Súmula 477, STF: As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos 
Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha 
inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. 

Súmula 479, STF: As margens dos rios navegáveis são domínio público, insuscetíveis de 
expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. 
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Súmula 496, STJ: Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de 
marinha não são oponíveis à União. 

Súmula 619, STJ: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza 
precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 

Jurisprudência em teses 124, STJ:  

→ Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista sujeitos a uma 
destinação pública equiparam-se a bens públicos, sendo, portanto, insuscetíveis de serem 
adquiridos por meio de usucapião. 

→ Construção ou atividade irregular em bem de uso comum do povo revela dano presumido 
à coletividade, dispensada prova de prejuízo em concreto. 

TERCEIRO SETOR 

Tema 569, STF: Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema "S" não estão 
submetidos à exigência de concurso público para contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, 
II, da Constituição Federal. 

Info 646, STJ: As entidades dos serviços sociais autônomos não possuem legitimidade passiva nas 
ações judiciais em que se discute a relação jurídico-tributária entre o contribuinte e a União e a 
repetição de indébito das contribuições sociais recolhidas. 

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE 

Desapropriação 

Súmula 23, STF: Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a 
declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá 
na indenização, quando a desapropriação for efetivada. 

Súmula 157, STF: É necessária prévia autorização do presidente da república para desapropriação, 
pelos Estados, de empresa de energia elétrica. 

Súmula 164, STF: No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a 
antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência. 

Súmula 416, STF: Pela demora no pagamento do preço da desapropriação não cabe indenização 
complementar além dos juros. 
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Súmula 617, STF: A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença 
entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente. 

Súmula 12, STJ: Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. 

Súmula 113, STJ: Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da imissão 
na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.  

Súmula 114, STJ: Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da 
ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.  

Súmula 131, STJ: Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as 
parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas. 

Tema 858, STF: I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação 
desapropriatória 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.  

Tema 472, STJ: O depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente 
público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não 
viabiliza a imissão provisória na posse. 

Tema 210, STJ: O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do 
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. 

Tema 282, STJ: i) A partir de 27/9/1999, data de edição da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo 
expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios; e ii) Desde 
5/5/2000, data de edição da MP 2027-38/2000, veda-se a incidência dos juros compensatórios em 
imóveis com índice de produtividade zero. 

Tema 1072, STJ: Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua 
incidência. 

Tema 1019, STJ: O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o 
Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de 
interesse social ao imóvel, é de dez anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC. 

Outras formas de intervenção 

Jurisprudência em teses 127, STJ:  
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→ É indevido o direito à indenização se o imóvel expropriado foi adquirido após a imposição 
de limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da 
propriedade já foram consideradas na fixação do preço do imóvel. 

→ A indenização pela limitação administrativa ao direito de edificar, advinda da criação de 
área non aedificandi, somente é devida se imposta sobre imóvel urbano e desde que fique 
demonstrado o prejuízo causado ao proprietário da área. 

→ O ato de tombamento geral não precisa individualizar os bens abarcados pelo tombo, pois 
as restrições impostas pelo Decreto-Lei n. 25/1937 se estendem à totalidade dos imóveis 
pertencentes à área tombada. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

PRINCÍPIOS 

Súmula vinculante 50: Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não 
se sujeita ao princípio da anterioridade. 

Tema 540, STF: É inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega 
aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, 
sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e 
econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse 
valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos. 

IMUNIDADES 

Súmula vinculante 52: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel 
pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, 
desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram 
constituídas. 

Súmula vinculante 57: A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à 
importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes 
exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que 
possuam funcionalidades acessórias. 

Súmula 75, STF: Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o 
imposto de transmissão "inter vivos", que é encargo do comprador. 
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Súmula 336, STF: A imunidade da autarquia financiadora, quanto ao contrato de financiamento, 
não se estende a compra e venda entre particulares, embora constantes os dois atos de um só 
instrumento. 

Súmula 591, STF: A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, 
contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. 

Súmula 657, STF: A imunidade prevista no art. 150, VI, "d", da Constituição Federal abrange os 
filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. 

Súmula 730, STF: A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins 
lucrativos pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de 
previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. 

Tema 328, STF: A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos 
partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às 
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos 
da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras. 

Tema 342, STF: A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de 
contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a 
verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo 
envolvido.  

Tema 437, STF: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a 
pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.    

Tema 475, STF: A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, "a", da CF não alcança operações 
ou prestações anteriores à operação de exportação. 

Tema 508, STF: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas 
de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores 
ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, 
da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

Súmula 69, STF: A Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos 
municipais. 
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Tema 364, STF: É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado 
Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, 
autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. 

IMPOSTOS EM ESPÉCIE 

ICMS 

Súmula vinculante 32: O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas 
seguradoras.  

Tema 1012, STF: É constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda, realizada por 
locadora de veículos, de automóvel com menos de 12 (doze) meses de aquisição da montadora.  

Súmula vinculante 48: Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do 
ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. 

Súmula 163, STJ: O fornecimento de mercadorias com simultânea prestação de serviços em bares, 
restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor 
total da operação. 

Tema 69, STF: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 

Tema 1048, STF: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 

Tema 176, STF: A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, 
porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas 
operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. 

Tema 201, STF: É devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição 
tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida. 

Tema 346, STF: (i) Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º, incisos I e XII, alínea 
c, da CF/1988) lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a 
bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte; (ii) Conforme o 
artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis 
que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data 
de início da compensação de crédito tributário. 

Tema 689, STF: Segundo o artigo 155, § 2º, X, b, da CF/1988, cabe ao Estado de destino, em sua 
totalidade, o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a 
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consumidor final, para emprego em processo de industrialização, não podendo o Estado de 
origem cobrar o referido imposto. 

Tema 705, STF: As vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo do tributo, 
pois a inadimplência do consumidor final — por se tratar de evento posterior e alheio — não obsta 
a ocorrência do fato gerador do ICMS-comunicação. 

Tema 456, STF: A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento 
anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária 
progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. 

Tema 490, STF: O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em 
razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não 
cumulatividade. 

Tema 520, STF: O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria 
importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da 
operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. 

Tema 1093, STF: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido 
pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando 
normas gerais. 

Tema 1099, STF: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro 
do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da 
titularidade ou a realização de ato de mercancia. 

IPVA 

Súmula 585, STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código 
de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se 
refere ao período posterior à sua alienação. 

Tema 685, STF: Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, 
por pessoa jurídica de direito público.  

ITCMD 

Tema 825, STF: É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses 
referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar 
exigida pelo referido dispositivo constitucional. 
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Tema 1048, STJ: O ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte 
ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em 
conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN. 

IPTU 

Súmula 539, STF: É constitucional a lei do município que reduz o IPTU sobre imóvel ocupado pela 
residência do proprietário, que não possua outro. 

Súmula 583, STF: Promitente-comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é 
contribuinte do IPTU.  

Súmula 589, STF: É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do IPTU em função do 
número de imóveis do contribuinte. 

Súmula 668, STF: É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da EC 29/2000, 
alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social 
da propriedade urbana. 

Súmula 160, STJ: É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual 
superior ao índice oficial de correção monetária. 

Súmula 399, STJ: Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. 

Súmula 614, STJ: O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária 
de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos. 

Súmula 626, STJ: A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local 
como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos 
elencados no art. 32, § 1º, do CTN. 

Tema 385, STF: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende 
a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade 
econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município. 

Tema 523, STF: São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional nº 
29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, 
residenciais e não residenciais. 

Tema 174, STJ: Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, 
desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou 
agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 
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Tema 980, STJ: O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia 
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. O parcelamento de ofício da dívida 
tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte 
não anuiu. 

ITBI 

Súmula 656, STF: É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de 
transmissão "inter vivos" de bens imóveis - ITBI com base no valor venal do imóvel. 

ISS 

Súmula vinculante 31: É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis. 

Súmula 588, STF: O imposto sobre serviços não incide sobre os depósitos, as comissões e taxas 
de desconto, cobrados pelos estabelecimentos bancários.  

Súmula 156, STJ: A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, 
ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS. 

Súmula 167, STJ: O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado 
no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se 
apenas à incidência do ISS.   

Súmula 274, STJ: O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles 
as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. 

Súmula 424, STJ: É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista 
anexa ao DL nº 406/1968 e à LC n. 56/1987. 

Tema 296, STF: É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da 
Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes 
aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.  

Tema 300, STF: É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no 
Anexo da Lei Complementar 116/2003). 

Tema 379, STF: No tocante às farmácias de manipulação, incide o ISS sobre as operações 
envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega 
aos fregueses, em caráter pessoal, para consumo; incide o ICMS sobre os medicamentos de 
prateleira por elas produzidos, ofertados ao público consumidor. 
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Tema 918, STF: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de 
sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional. 

Tema 1020, STF: É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a 
obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não 
estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre 
Serviços – ISS quando descumprida a obrigação acessória. 

Info 1024, STF: As operações relativas ao licenciamento ou cessão do direito de uso de “software”, 
padronizado ou elaborado por encomenda, são tributáveis pelo ISS, e não pelo ICMS. 

TAXAS 

Súmula vinculante 12: A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto 
no art. 206, inciso IV, da Constituição Federal. 

Súmula vinculante 19: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, 
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o art. 
145, II, da Constituição Federal. 

Súmula vinculante 29: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais 
elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral 
identidade entre uma base e outra. 

Súmula vinculante 41: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 

Súmula 595, STF: É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja 
base de cálculo seja idêntica à do Imposto Territorial Rural. 

Súmula 665, STF: É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores 
mobiliários instituída pela Lei 7940/1989. 

Súmula 667, STF: Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada 
sem limite sobre o valor da causa. 

Tema 829, STF: Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato 
normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, 
valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual 
superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. 
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Tema 16, STF: A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 
campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como 
a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. 

REPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

Súmula 360, STJ: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a 
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. 

Súmula 430, STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 
responsabilidade solidária do sócio-gerente. 

Súmula 435, STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu 
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da 
execução fiscal para o sócio gerente. 

Súmula 554, STJ: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange 
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas 
referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

Súmula vinculante 28: É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de 
admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. 

Súmula 239, STF: Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício 
não faz coisa julgada em relação aos posteriores. 

Súmula 436, STJ: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui 
o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. 

Súmula 446, STJ: Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa 
de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. 

Info 652, STJ: É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da 
apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior 
ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. 

Súmula 544, STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser 
livremente suprimidas. 
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Súmula 452, STJ: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, 
vedada a atuação judicial de ofício. 

Súmula 461, STJ: O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por 
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. 

Súmula 464, STJ: A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do CC não se 
aplica às hipóteses de compensação tributária. 

Súmula 625, STJ: O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o 
prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN 
nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 

Súmula 555, STJ: Quando não houver declaração de débito, o prazo decadencial quinquenal para 
o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos 
casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio 
exame da autoridade administrativa. 

Súmula 622, STJ: A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a 
constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para 
a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido 
pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança 
judicial. 

Info 638, STJ: O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da 
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Súmula 439, STF: Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros 
comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. 

Info 815, STF: As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do DF e dos 
Municípios podem requisitar diretamente das instituições financeiras informações sobre as 
movimentações bancárias dos contribuintes, ocorrendo apenas a “transferência de sigilo”. Devem 
ser observados os seguintes parâmetros: a) pertinência temática; b) prévia notificação do 
contribuinte quanto à instauração do processo e a todos os demais atos, garantido o mais amplo 
acesso do contribuinte aos autos, permitindo-lhe tirar cópias;  c) sujeição do pedido de acesso a 
um superior hierárquico;  d) existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados 
e com o registro de acesso; e, finalmente, e) estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração 
e correção de desvios. 
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REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

Súmula 546, STF: Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por 
decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo. 

Súmula 162, STJ: Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do 
pagamento indevido. 

Súmula 188, STJ: Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do 
trânsito em julgado da sentença. 

Súmula 523, STJ: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais 
deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a 
incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua 
cumulação com quaisquer outros índices. 

Tema 173, STJ: O condicionamento do exercício do direito subjetivo do contribuinte que pagou 
tributo indevido à comprovação de que não procedera à repercussão econômica do tributo ou à 
apresentação de autorização do "contribuinte de fato", à luz do disposto no artigo 166, do CTN, 
não possui o condão de transformar sujeito alheio à relação jurídica tributária em parte legítima 
na ação de restituição de indébito. 

Tema 537, STJ: Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público 
e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse 
último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca 
afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda 
contratada e não utilizada. 

EXECUÇÃO FISCAL 

Súmula 409, STJ: Em execução fiscal, a prescrição pode ser decretada de ofício. 

Súmula 414, STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 
modalidades. 

Súmula 560, STJ: A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do 
CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica 
caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição 
de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.  
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Tema 526, STJ: A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao 
cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da 
fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum 
in mora). 

Súmula 121, STJ: Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora 
da realização do leilão. 

Súmula 128, STJ: Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver lance 
superior à avaliação. 

Súmula 58, STJ: Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não 
desloca a competência já fixada. 

Súmula 515, STJ: A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do 
juiz. 

Tema 260, STJ: O reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, 
da Lei de Execuções Fiscais e 685 do CPC/15. 

Tema 578, STJ: Na execução fiscal, o devedor não possui o direito subjetivo de alterar a ordem 
de penhora estabelecida pela lei sem que apresente elementos concretos que justifiquem a 
incidência do princípio da menor onerosidade. 

Tema 614, STJ: Os valores depositados em contas em nome das filiais estão sujeitos à penhora 
por dívidas tributárias da matriz. 

Info 1023, STF: O concurso de preferência entre os entes federados na cobrança judicial dos 
créditos tributários e não tributários, previsto no parágrafo único do art. 187 do CTN e no 
parágrafo único do art. 29 da Lei nº 6.830/80, não foi recepcionado pela CF/88. 

Info 654, STJ: Em execução fiscal não cabem medidas atípicas aflitivas pessoais, tais como a 
suspensão de passaporte e da licença para dirigir, tendo em vista que o poder público já goza de 
privilégios processuais.  

Súmula 153, STJ: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime 
o exequente dos encargos da sucumbência. 

Súmula 392, STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da 
sentença dos embargos à execução, quando se tratar de erro material ou formal, vedada e 
alteração do sujeito passivo. 
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Súmula 393, STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente 
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 

Tema 131, STJ: O termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva 
intimação da penhora, não da juntada do mandado aos autos. 

Tema 288, STJ: O termo inicial para apresentação dos embargos à execução é a data da intimação 
da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, exceto naqueles casos 
em que a discussão se refere aos aspectos formais do novo ato constritivo. 

Tema 981, STJ: É possível redirecionar a execução fiscal contra sócio-gerente que exercia a 
gerência por ocasião da dissolução irregular da sociedade contribuinte, independentemente do 
momento da ocorrência do fato gerador ou da data de vencimento do tributo. 

Info 643, STJ: É necessária a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica 
devedora para o redirecionamento da execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo 
grupo econômico, mas que não foi identificada no ato de lançamento (CDA) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN.  

Tema 103, STJ: Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio 
consta da certidão de dívida ativa, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada 
nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 
"com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 

Tema 1049, STJ: A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para 
cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação 
empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da certidão 
de dívida ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao 
fisco. 

Jurisprudência em teses 52, STJ: A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor agravo de 
instrumento no interesse dos sócios contra decisão que determinou o redirecionamento de 
execução fiscal. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

Súmula 314, STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo 
por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 

Súmula 409, STJ: Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser 
decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC). 
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Tema 566, STJ: O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização 
do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo 
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da 
execução. 

Tema 567, STJ: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 
judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo 
prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na 
distribuição, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 
a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

Tema 568, STJ: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas 
a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento 
em juízo, requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. 

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA: 

Súmula vinculante 24: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, 
incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo. 

Info 611, STJ: O pagamento integral do débito tributário, a qualquer tempo, até mesmo após o 
trânsito em julgado da condenação, é causa de extinção da punibilidade do agente, nos termos 
do art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/2003. 

Info 633, STJ: A conduta de não recolher ICMS em operações próprias ou em substituição 
tributária enquadra-se no tipo previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90. 

PROCESSO CIVIL 

PRAZOS 

Info 697, STJ: O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de 
intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a 
publicação no Diário da Justiça (DJe). 
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COMPETÊNCIA 

Súmula Vinculante 27: Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária 
de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, 
assistente nem opoente. 

Tema 992, STF: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase 
pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da 
Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de 
contratação de pessoal. 

Tema 976, STJ: A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos 
contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do 
juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a 
Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária. 

FAZENDA PÚBLICA 

Súmula 644, STF: Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de 
instrumento de mandato para apresentá-la em juízo. 

Súmula 345, STJ: São devidos honorários advocatícios pela fazenda pública nas execuções 
individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 

Súmula 383, STF: A prescrição em favor da fazenda pública recomeça a correr, por dois anos e 
meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do 
direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. 

Súmula 279, STJ: É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. 

Tema 810, STF: O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que disciplina os juros moratórios 
aplicáveis a condenações da FP, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a fazenda 
pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia; 
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios 
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional. O art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à 
fazenda pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se 
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não 
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea 
a promover os fins a que se destina. 
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Tema 1029, STJ: Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de 
título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o 
rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução. 

REEXAME NECESSÁRIO 

Súmula 423, STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex oficio, que 
se considera interposto ex lege. 

Súmula 45, STJ: No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à 
Fazenda Pública. 

Súmula 325, STJ: A remessa necessária devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da 
condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive honorários de advogado. 

Súmula 490, STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito 
controvertido for inferior a 60 salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. 

TUTELA ANTECIPADA 

Súmula 729, STF: A decisão ADC 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza 
previdenciária. 

Info 658, STJ: Apenas a interposição de agravo de instrumento contra a decisão antecipatória dos 
efeitos da tutela requerida em caráter antecedente é que se revela capaz de impedir a 
estabilização.  

EXECUÇÃO 

Súmula 46, STJ: Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo 
deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou 
alienação dos bens. 

Súmula 451, STJ: É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. 

PRECATÓRIOS 

Súmula Vinculante 47, STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 
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ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem 
especial restrita aos créditos dessa natureza. 

Súmula 655, STF: A exceção prevista no art. 100, § 1º, da CF, em favor dos créditos de natureza 
alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da 
ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza. 

Súmula 311, STJ: Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e 
pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. 

Súmula 406, STJ: A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por 
precatório. 

Tema 28, STF: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para 
pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado 
observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de 
pequeno valor. 

Tema 361, STF: A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza. 

Tema 792, STF: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório 
possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data 
que a anteceda. 

Tema 877, STF: Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos 
de Fiscalização não se submetem ao regime de precatórios. 

Tema 45, STF: A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai 
o regime constitucional dos precatórios.  

Tema 355, STF: É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada 
anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante 
precatório. 

Info 984, STF: A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) não está submetida 
ao regime constitucional dos precatórios. 

Info 929, STF: Não é possível fracionar o crédito de honorários advocatícios em litisconsórcio ativo 
facultativo simples em execução contra a Fazenda Pública por frustrar o regime do precatório. A 
quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, pois se trata 
de um único processo, e, portanto, consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. 
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Info 1018, STF: Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço 
público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser 
bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do 
disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), 
da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública 
(art. 37, caput, da CF). 

RECURSOS 

Apelação 

Súmula 428, STF: Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora 
despachada tardiamente. 

Súmula 331, STJ: A apelação interposta contra sentença que julga embargos à arrematação tem 
efeito meramente devolutivo. 

Agravo de instrumento 

Súmula 727, STF: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o 
agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que 
referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. 

Info 617, STJ: É cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não concede 
efeito suspensivo aos embargos à execução.  

Info 635, STJ: É cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra todas as decisões 
interlocutórias em processo falimentar e recuperacional.  

Info 650, STJ: Cabe Agravo de Instrumento contra a decisão que julga procedente, na primeira 
fase, a ação de exigir contas, condenando o réu a prestar as contas exigidas. 

Info 654, STJ: Cabe Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória que acolhe ou afasta a 
arguição de impossibilidade jurídica do pedido. 

Info 636, STJ: Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão do juiz que determina a elaboração 
dos cálculos judiciais e estabelece os parâmetros de sua realização.  

Info 653, STJ: Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de 
julgamento antecipado do mérito por haver necessidade de dilação probatória. 
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Info 656, STJ: Não é recorrível por Agravo de Instrumento a decisão interlocutória que versa sobre 
suspensão do processo por prejudicialidade externa, tendo em vista que não se confunde com a 
tutela provisória. 

Info 644, STJ: Não cabe Agravo de Instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte). 

Embargos de declaração 

Súmula 579, STJ: Não é necessário ratificar o Recurso Especial interposto na pendência do 
julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior. 

Embargos de divergência 

Súmula 315, STJ: Não cabem embargos de divergência no âmbito do Agravo de Instrumento que 
não admite Recurso Especial. 

Súmula 316, STJ: Cabem embargos de divergência contra acórdão que, em agravo regimental, 
decide recurso especial. 

Recurso especial: 

Súmula 5, STJ: A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. 

Súmula 7, STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 

Súmula 126, STJ: É inadmissível REsp, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos 
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte 
vencida não manifesta recurso extraordinário. 

Súmula 203, STJ: Não cabe REsp contra decisão proferida por órgão de 2º grau dos Juizados 
Especiais. 

Súmula 211, STJ: Inadmissível REsp quanto à questão que, a despeito da oposição de ED, não foi 
apreciada pelo Tribunal a quo. 

Recurso extraordinário: 

Súmula 280,STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 

Súmula 281, STF: É inadmissível o RE, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da 
decisão impugnada. 
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Súmula 289, STF: O provimento do agravo, por uma das turmas do STF, ainda que sem ressalva, 
não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário. 

Súmula 356, STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos 
declaratórios, não pode ser objeto de RE, por faltar o requisito do prequestionamento. 

Súmula 400, STF: Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não 
autoriza RE pela letra a do art. 101, III, da CF. 

Súmula 528, STF: Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo presidente do 
tribunal a quo, de RE que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas 
pelo STF, independentemente de interposição de agravo de instrumento. 

Súmula 634, STF: Não compete ao STF conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a RE 
que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. 

Súmula 635, STF: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar 
em RE ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. 

Súmula 636, STF: Não cabe RE por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, 
quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais 
pela decisão recorrida. 

Súmula 637, STF: Não cabe RE contra acórdão de TJ que defere pedido de intervenção estadual 
em Município. 

Súmula 640, STF: É cabível RE contra decisão proferida por juiz de 1º grau nas causas de alçada, 
ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. 

Súmula 733, STF: Não cabe Recurso Extraordinário contra decisão proferida no processamento de 
precatórios. 

Súmula 735, STF: Não cabe RE contra acórdão que defere medida liminar. 

Recurso ordinário: 

Info 646, STJ: Em recurso ordinário em MS, o exercício de juízo de admissibilidade por tribunais 
federais e estaduais caracteriza usurpação de competência do STJ, sendo cabível reclamação. 
O recurso ordinário em MS deve ser imediatamente remetido pelo TJ ou TRF ao Tribunal Superior, 
independentemente de juízo prévio de admissibilidade. 
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COISA JULGADA: 

Súmula 304, STF: Decisão denegatória de MS, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não 
impede o uso da ação própria. 

Súmula 344, STJ: A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa 
julgada. 

STJ: Havendo conflito entre sentenças transitadas em julgado deve valer a coisa julgada formada 
por último, enquanto não invalidada por ação rescisória. 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL: 

Súmula 368, STF: Não há embargos infringentes no processo de reclamação. 

Súmula 734, STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que 
se alega tenha desrespeitado decisão do STF. 

Info 959, STF: Cabe reclamação contra decisão do STJ que nega provimento a agravo interno 
interposto contra decisão monocrática do Vice-Presidente do STJ que negou seguimento ao RE. 

• Esgotamento da jurisdição de origem. 

STJ: Por possuir natureza de ação constitucional, não de mero direito de petição, é aplicável o 
regime de sucumbência.  

STF: Cabe reclamação contra decisão que tenha descumprido tese fixada pelo STF em RE julgado 
sob o regime de repercussão geral, sendo imprescindível, no entanto, que a parte tenha 
previamente esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias. 

Info 669, STJ: A reclamação é incabível para o controle da aplicação, pelos tribunais, de 
precedente em julgamento de recursos especiais repetitivos. 

• Alteração legislativa (2016) excluiu a hipótese de cabimento, permanecendo apenas o IRDR. 
Critério topológico, político-jurídico e lógico-sistemático. 

AÇÃO RESCISÓRIA: 

Súmula 252, STF: Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento 
rescindendo. 
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Súmula 249, STF: É competente o STF para a ação rescisória quando, embora não tendo 
conhecido do RE, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal 
controvertida. 

Súmula 514, STF: Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que 
contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. 

Súmula 515, STF: A competência para a ação rescisória não é do STF, quando a questão federal, 
apreciada no RE ou no AI, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório. 

Súmula 175, STJ: Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS. 

Info 514, STJ: Se a FP participou da ação, este prazo bienal somente se inicia após ter se esgotado 
o prazo em dobro que a Fazenda Pública tem para recorrer, ainda que o ente público tenha sido 
vencedor na última decisão proferida na demanda. 

Info 654, STJ: Não é cabível ação rescisória contra decisão do Presidente do STJ proferida em 
Suspensão de Liminar e de Sentença, mesmo que transitada em julgado. Corte Especial.  

Info 656, STJ: O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição não redunda na 
ofensa à literalidade do § 5º do art. 219 do CPC/1973, a subsidiar ação rescisória, com fulcro no 
art. 966, V, CPC/2015. 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

Súmula 637, STJ: O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na 
ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for 
o caso, o domínio. 

Súmula 282, STJ: Cabe a citação por edital em ação monitória. 

Súmula 292, STJ: A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento 
em ordinário. 

Súmula 247, STJ: O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do 
demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 

Súmula 299, STJ: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. 

Súmula 339, STJ: É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. 
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Súmula 348, STJ: Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda 
extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. 

Súmula 503, STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque 
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na 
cártula. 

Súmula 504, STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota 
promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. 

Súmula 531, STJ: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é 
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 

DIREITO FINANCEIRO 

Súmula 615, STJ: Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município nos cadastros 
restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são 
tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.  

Tema 743, STF: É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa 
quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em 
conta princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. 

Súmula 230, TCU: Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos 
federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de 
fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a instauração 
da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de co-responsabilidade. 

DIREITO CIVIL 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

Súmula 491, STF: É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça 
trabalho remunerado. 

Súmula 492, STF: A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, 
pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. 

Súmula 43, STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo 
prejuízo. 
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Súmula 54, STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 
extracontratual. 

Súmula 132, STJ: A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo 
proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. 

Súmula 145, STJ: No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será 
civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa 
grave. 

Súmula 221, STJ: São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de 
publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. 

Info 649, STJ: A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao 
prazo prescricional decenal, se não houver previsão legal de prazo diferenciado. 

Info 642, STJ: Empresa de transporte não responde por ato ilícito cometido por terceiro e estranho 
ao contrato de transporte.  

Súmula 227, STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.   

Súmula 370, STJ: Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. 

Súmula 385, STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização 
por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Súmula 387, STJ: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. 

Súmula 388, STJ: A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. 

Súmula 403, STJ: Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada 
da imagem de pessoa com fins econômicos ou empresariais. 

Súmula 642, STJ: O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do 
titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação 
indenizatória. 

Súmula 647, STJ: São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais 
decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos 
durante o regime militar. 
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CONTRATOS 

Cláusula penal 

Súmula 412, STF: No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a 
devolução do sinal, por quem o deu, ou a sua restituição em dobro, por quem o recebeu, exclui 
indenização maior a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. 

Info 651, STJ: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio 
da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação 
com lucros cessantes. 

Compra e venda 

Súmula 76, STJ: A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a 
prévia interpelação para constituir em mora o devedor. 

Súmula 239, STJ: O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do 
compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. 

Fiança 

Súmula 214, STJ: O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao 
qual não anuiu. 

Súmula 268, STJ: O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde 
pela execução do julgado. 

Súmula 332, STJ: A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges gera ineficácia total da 
garantia. 

Seguro 

Súmula 278, STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que 
o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. 

Súmula 402, STJ: O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo 
cláusula expressa de exclusão. 

Súmula 405, STJ: A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos. 
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Súmula 474, STJ: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, 
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 

Súmula 465, STJ: Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se 
exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. 

Súmula 573, STJ: Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do 
caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo 
médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento 
anterior resulte comprovado na fase de instrução. 

Súmula 529, STJ: No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação 
pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador 
do dano. 

Súmula 537, STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a 
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto 
com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 

Súmula 609, STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é 
ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de 
má-fé do segurado. 

Súmula 610, STJ: O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de 
seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica 
formada. 

Súmula 616, STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do 
segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a 
suspensão ou resolução do contrato de seguro. 

Súmula 620, STJ: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da 
indenização prevista em contrato de seguro de vida. 

Súmula 632, STJ: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre 
a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. 

Tema 610, STJ: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a 
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele 
prevista prescreve em 20 anos ou em 3 anos, observada a regra de transição do art. 2.028 do 
CC/02. 
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Locação 

Súmula 335, STJ: Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das 
benfeitorias e ao direito de retenção. 

USUCAPIÃO 

Súmula 263, STF: O possuidor deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião. 

STJ: Se a sentença de declaração de vacância foi proferida depois de completado o prazo da 
prescrição aquisitiva em favor das autoras da ação de usucapião, não procede a alegação de que 
o bem não poderia ser usucapido porquê do domínio público, uma vez que deste somente se 
poderia cogitar depois da sentença que declarou vagos os bens jacentes. A arrecadação dos bens 
não interrompe, só por si, a posse que as autoras exerciam e continuaram exercendo sobre o 
imóvel. 

DIREITO DAS COISAS 

Súmula 415, STF: Servidão de trânsito não titulada, mas tomada permanente, sobretudo pela 
natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito a proteção possessória. 

Súmula 308, STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou 
posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes 
do imóvel. 

Súmula 478, STJ: Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre 
o hipotecário. 

Súmula 638, STJ: É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição 
financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no 
âmbito de contrato de penhor civil. 

IMPENHORABILIDADE 

Súmula 364, STJ: O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel 
pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.  

Súmula 449, STJ: A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não 
constitui bem de família para efeito de penhora. 
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Súmula 486, STJ: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a 
terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia 
da sua família. 

Súmula 549, STJ: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de 
locação. 

DIFUSOS 

CONSUMIDOR 

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras 

Súmula 302, STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a 
internação hospitalar do segurado. 

Súmula 323, STJ: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao 
crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução. 

Súmula 359, STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação 
do devedor antes de proceder à inscrição. 

Súmula 404, STJ: É dispensável o Aviso de Recebimento na carta de comunicação ao consumidor 
sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. 

Súmula 477, STJ: A decadência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à 
prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos 
bancários. 

Súmula 532, STJ: Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e 
expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação 
de multa administrativa. 

Súmula 543, STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas 
pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 
desfazimento. 
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Súmula 548, STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no 
cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento 
do débito. 

Súmula 550, STJ: A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que 
não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de 
solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados 
considerados no respectivo cálculo. 

Súmula 563, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de 
previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades 
fechadas. 

Súmula 597, STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos 
serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva 
se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 

Súmula 601, STJ: O MP tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos 
e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço 
público.  

Súmula 602, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos 
habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 

Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde 
salvo os administrados por entidades de autogestão. 

Tema 1032, STJ: Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação 
expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% do valor das 
despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos 
psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 

Jurisprudência em teses 160, STJ: 

✓ O Código de Defesa do Consumidor, em regra, é inaplicável aos contratos administrativos, 
tendo em vista as prerrogativas já asseguradas pela lei à administração pública. 

✓ Em situações excepcionais, a administração pública pode ser considerada consumidora de 
serviços por ser possível reconhecer sua vulnerabilidade, mesmo em relações contratuais 
regidas, preponderantemente, por normas de direito público, e por se aplicarem aos 
contratos administrativos, de forma supletiva, as normas de direito privado (art. 54 da Lei 
n. 8.666/1993). 
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✓ O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contrato acessório de contrato 
administrativo, pois não se origina de uma relação de consumo. 

ESTATUTO DO IDOSO 

Tema 952, STJ: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na 
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam 
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam 
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base   atuarial   
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Súmula 643, STF: O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo 
fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. 

Súmula 329, STJ: O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa 
do patrimônio público. 

Súmula 489, STJ: Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis 
públicas propostas nesta e na Justiça estadual.  

Tema 510, STJ: Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários 
periciais em ação civil pública, ficando o encargo para a Fazenda Pública a qual se acha vinculado 
o Parquet. 

Tema 515, STJ: No âmbito do Direito Privado, é de cinvo anos o prazo prescricional para 
ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação 
civil pública. 

Tema 561, STF: O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação coletiva que visa 
anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público. 

Tema 645, STF: O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil 
pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise 
questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo. 

Tema 685, STJ: Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento 
da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja 
configuração da mora em momento anterior. 
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Tema 850, STF: O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em 
defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. 

Info 989 STF: Para que o Procurador do Estado possa propor ação civil pública, não é necessária 
autorização do Govenador do Estado (princípio da impessoalidade). No entanto, é indispensável 
a anuência do Procurador-Geral do Estado. 

Info 626, STJ: Município tem legitimidade ad causam para ajuizar ação civil pública na defesa de 
direitos consumeristas questionando a cobrança de tarifas bancárias.  

AÇÃO POPULAR 

Súmula 365, STF: Pessoa jurídica não possui legitimidade para propor ação popular. 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

Súmula 629, STF: A impetração de MS coletivo por entidade de classe em favor dos associados 
independe da autorização destes. 

Súmula 630, STF: A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda 
quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.  

Tema 82, STF:  

I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de 
associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda 
que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da CF; 

II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são 
definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados 
apontados na inicial.  

Tema 499, STF: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito 
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança 
os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento 
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial 
do processo de conhecimento. 

Tema 1119, STF: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, 
bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial 
decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 
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ECA 

Súmula 108, STJ: A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato 
infracional, é da competência exclusiva do juiz. 

Súmula 265, STJ: É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da 
medida socioeducativa. 

Súmula 338, STJ: A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. 

Súmula 342, STJ: No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência 
de outras provas em face da confissão do adolescente. 

Súmula 383, STJ: A competência para processar e julgar ações conexas aos interesses de menor 
é o do foro do detentor da guarda. 

Súmula 492, STJ: O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz 
obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. 

Súmula 500, STJ: A configuração do crime previsto no artigo 244-B, do ECA independe da prova 
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 

Súmula 594, STJ: O MP tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de 
criança ou adolescente independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato 
de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do ECA, ou de quaisquer 
outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da defensoria pública na comarca. 

Súmula 605, STJ: A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato 
infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade 
assistida, enquanto não atingida a idade de vinte e um anos. 

DIREITO DO TRABALHO 

PRESCRIÇÃO 

Súmula 268, TST: A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em 
relação aos pedidos idênticos. 

Súmula 308, TST: 
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I. Respeitado o biênio subseqüente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista 
concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento 
da reclamação e, não, às anteriores ao qüinqüênio da data da extinção do contrato.  

II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 (cinco) 
anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando 
da promulgação da CF/1988.  

CONTRATO DE TRABALHO 

Súmula 386, TST: Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de 
relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual 
cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. 

Súmula 430, TST: Convalidam‐se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por 
ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração 
Pública Indireta, continua a existir após a sua privatização. 

SALÁRIO 

Súmula 367, TST:  

I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando 
indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de 
veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.  

II - O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde. 

Súmula 450, TST: É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço 
constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o 
empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal. 

TERCEIRIZAÇÃO E TRABALHO TEMPORÁRIO 

Tema 383, STF: A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de 
serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por 
se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões 
empresariais que não são suas. 
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Tema 725, STF: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoa 
jurídica distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 
responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 

Súmula 331, TST: 

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo 
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário.  

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de 
emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional.  

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de 
conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do 
tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.  

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja 
participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.  

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, 
nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das 
obrigações da Lei 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações 
contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não 
decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 
regularmente contratada.  

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes 
da condenação referentes ao período da prestação laboral. 

Tema 246, STF: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não 
transfere automaticamente ao Poder Público a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em 
caráter solidário ou subsidiário, deve ser comprovada a falha na fiscalização por parte da 
Administração. 

JORNADA DE TRABALHO 

Súmula 428, TST: 

I - O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, 
por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso.   
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II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por 
instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, 
aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. 

Súmula 437, TST:  

I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo 
intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o 
pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo 
de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), 
sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.  

II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou 
redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do 
trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso 
à negociação coletiva.  

III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida 
pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador 
o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de 
outras parcelas salariais.  

IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo 
intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso 
e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no 
art. 71, caput e § 4º da CLT. 

Súmula 444, TST: É válida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta 
e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de 
trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados 
trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor 
prestado na décima primeira e décima segunda horas.   

Tema 958, STF: É constitucional a norma geral federal que reserva a fração mínima de um terço 
da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 

ACIDENTE DE TRABALHO 

Súmula 230, STF: A prescrição da ação de acidente do trabalho conta-se do exame pericial que 
comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade. 
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Súmula 314, STF: Na composição do dano por acidente do trabalho, ou de transporte, não é 
contrário à lei tomar para base da indenização o salário do tempo da perícia ou da sentença. 

Súmula 464, STF: No cálculo da indenização por acidente do trabalho inclui-se, quando devido, o 
repouso semanal remunerado.   

Súmula 501, STF: Compete a justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as 
instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a união, suas 
autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. 

Súmula 440, TST: Assegura‐se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica 
oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude 
de auxílio‐doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.   

Tema 932, STF: O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, 
XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador 
por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco 
especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais 
membros da coletividade. 

EXTINÇÃO E AVISO PRÉVIO 

Súmula 459, STF: No cálculo da indenização por despedida injusta, incluem-se os adicionais, ou 
gratificações, que, pela habitualidade, se tenham incorporado ao salário. 

Súmula 44, TST: A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização simples 
ou em dobro, não exclui, por si só, o direito do empregado ao aviso prévio. 

Súmula 73, TST: A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do 
prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas 
rescisórias de natureza indenizatória. 

Súmula 163, TST: Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na 
forma do art. 481, da CLT. 

Súmula 212, TST: O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a 
prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da 
relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. 

Súmula 230, TST: É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, 
pelo pagamento das horas correspondentes. 
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Súmula 261, TST: O empregado que se demite antes de complementar doze meses de serviço 
tem direito a férias proporcionais. 

Súmula 305, TST: O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito 
a contribuição para o FGTS. 

Súmula 382, TST: A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção 
do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime. 

Súmula 441, TST: O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é 
assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506, 
em 13 de outubro de 2011.  

Súmula 443, TST: Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV 
ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem 
direito à reintegração no emprego. 

Súmula 451, TST: Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou 
norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados 
ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. 
Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma 
proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos 
da empresa. 

ADICIONAIS 

Insalubridade 

Súmula 47, TST: O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não 
afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. 

Súmula 80, TST: A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores 
aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. 

Súmula 248, TST: A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade 
competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou 
ao princípio da irredutibilidade salarial. 

Súmula 293, TST: A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, 
considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional 
de insalubridade. 
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Súmula 448, TST: 

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado 
tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na 
relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.  

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a 
respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o 
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da 
NR15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.  

Tese 5, TST: A atividade com utilização constante de fones de ouvido, tal como a de operador de 
telemarketing, não gera direito ao adicional de insalubridade, tão somente por equiparação aos 
serviços de telegrafia e radiotelegrafia, manipulação em aparelhos do tipo Morse e recepção de 
sinais em fones, para os fins do Anexo 13 da NR 15 da Portaria 3.214/78 do MT. 

Periculosidade 

Súmula 212, STF: Tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda 
de combustível líquido. 

Súmula 39, TST: Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de 
periculosidade. 

Súmula 364, TST: 

I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, 
de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se 
de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo 
extremamente reduzido.  

II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de 
periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de 
exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, 
garantida por norma de ordem pública. 

Súmula 447, TST: Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo 
que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo não têm direito ao 
adicional de periculosidade. 

Súmula 453, TST: O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da 
empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual 
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inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo art. 
195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas.   

Tema 10, TST: II - não é devido o adicional de periculosidade a trabalhador que, sem operar o 
equipamento móvel de Raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, nas áreas 
de seu uso.  

Noturno 

Súmula 265, TST: A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao 
adicional noturno. 

ESTABILIDADE 

Súmula 220, STF: A indenização devida a empregado estável, que não é readmitido ao cessar sua 
aposentadoria, deve ser paga em dobro.   

Súmula 403, STF: É de decadência o prazo de trinta dias para instauração do inquérito judicial, a 
contar da suspensão, por falta grave, de empregado estável. 

Súmula 463, STF: Para efeito de indenização e estabilidade, conta-se o tempo em que o 
empregado esteve afastado, em serviço militar obrigatório, mesmo anteriormente a Lei 4.072/62. 

Súmula 676, STF: A garantia da estabilidade provisória prevista no art. 10, II, «a», do ADCT - 
também se aplica ao suplente do cargo de direção de comissões internas de prevenção de 
acidentes (CIPA). 

Súmula 98 do TST: 

I - A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da estabilidade 
prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de 
reposição de diferenças.  

II - A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa são compatíveis com o 
regime do FGTS. Diversamente ocorre com a estabilidade legal (decenal, art. 492 da CLT), que é 
renunciada com a opção pelo FGTS. 

Súmula 244 do TST: 

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento 
da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).  
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II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período 
de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos 
correspondentes ao período de estabilidade.  

III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea 
“b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão 
mediante contrato por tempo determinado.  

Súmula 339, TST: 

I - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir 
da promulgação da Constituição Federal de 1988.  

II - A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as 
atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. 
Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração 
e indevida a indenização do período estabilitário. 

Súmula 369 do TST: 

I - É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a 
comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo 
previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra 
na vigência do contrato de trabalho.  

II - O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a 
estabilidade a que alude o art. 543, § 3.º, da CLT a sete dirigentes sindicais e igual número de 
suplentes.  

III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se 
exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito 
dirigente.  

IV - Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há 
razão para subsistir a estabilidade. 

V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de 
aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra 
do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho   

Súmula 378 do TST:  
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I - É constitucional o artigo 118 da Lei 8.213/91 que assegura o direito à estabilidade provisória 
por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado.  

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a quinze dias e a 
consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, 
doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. 

III - O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia 
provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91. 

Súmula 379, TST: O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a 
apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT. 

Súmula 390 do TST:  

I - O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário 
da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. 

II - Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido 
mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da 
CF/1988.  

Info 942, STF: É inconstitucional dispositivo da Reforma Trabalhista que condiciona o afastamento 
da gestante de atividades insalubres à apresentação de atestado médico.  

DIREITO COLETIVO 

Súmula 679, STF: A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de 
convenção coletiva. 

Súmula 246, TST: É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura 
de ação de cumprimento.  

TEMAS DIVERSOS 

Súmula 51, TST: 

I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só 
atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.  
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II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um 
deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. 

Súmula 156, TST: Da extinção do último contrato começa a fluir o prazo prescricional do direito 
de ação em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho. 

Súmula 439, TST: Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da 
data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento 
da ação, nos termos do art. 883 da CLT. 

Tema 1, TST:  

I) não é legítima e caracteriza lesão moral a exigência de Certidão de Antecedentes Criminais de 
candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de 
previsão de lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido.  

II) a exigência de Certidão de Antecedentes Criminais de candidato a emprego é legítima e não 
caracteriza lesão moral quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da 
natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, a exemplo de empregados domésticos, 
cuidadores de menores, idosos ou deficientes, motoristas rodoviários de carga, empregados que 
laboram no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho perfurocortantes, 
bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, 
trabalhadores que atuam com informações sigilosas.  

III) a exigência de Certidão de Antecedentes Criminais, quando ausente alguma das justificativas 
de que trata o item II, supra, caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização, 
independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido.  

Tema 12, TST: As leis estaduais e municipais referentes às relações trabalhistas no âmbito das 
empresas são equiparadas a regulamentos de empresas, em face da competência privativa da 
União para legislar sobre Direito do Trabalho. O mesmo ocorre com leis federais de efeitos 
concretos referentes à administração pública federal indireta.  

PROCESSO DO TRABALHO 

COMPETÊNCIA 

Súmula vinculante 23: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação 
possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da 
iniciativa privada.   
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Súmula vinculante 53: A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da CF, 
alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação 
constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. 

Tema 505, STF: A Justiça do Trabalho é competente para executar, de ofício, as contribuições 
previstas no artigo 195, incisos I, alínea a, e II, da Carta da República, relativamente a títulos 
executivos judiciais por si formalizados em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional 
nº 20/1998.  

Tema 550, STF: Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o 
julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada 
comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. 

JUS POSTULANDI 

Súmula 425, TST: O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas 
do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação 
cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

PROVAS 

Súmula 338, TST: 

I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de 
trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de 
freqüência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida 
por prova em contrário.  

II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento 
normativo, pode ser elidida por prova em contrário.  

III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos 
como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do 
empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.   

Súmula 357, TST: Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter 
litigado contra o mesmo empregador. 
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PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Súmula 303, TST: 

I - Em dissídio individual, está sujeita ao reexame necessário, mesmo na vigência da Constituição 
Federal de 1988, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a condenação não ultrapassar 
o valor correspondente a: a) 1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias 
e fundações de direito público; b) 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito 
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam 
capitais dos Estados; c) 100 (cem) salários mínimos para todos os demais Municípios e respectivas 
autarquias e fundações de direito público. 

II – Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em: a) súmula ou 
orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos; c) 
entendimento firmado em incidente deresolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; d) entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito 
administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula 
administrativa. 

III - Em ação rescisória, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho está sujeita ao 
duplo grau de jurisdição obrigatório quando desfavorável ao ente público, exceto nas hipóteses 
dos incisos anteriores.  

IV - Em mandado de segurança, somente cabe reexame necessário se, na relação processual, 
figurar pessoa jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem. Tal 
situação não ocorre na hipótese de figurar no feito como impetrante e terceiro interessado pessoa 
de direito privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa.   

Súmula 436, TST:  

I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando 
representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas da 
juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação.  

II - Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente do 
cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados 
do Brasil. 
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RECURSOS 

Súmula 214, TST: Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões 
interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal 
Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do 
Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe 
exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto 
daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT. 

Sumula 218, TST: É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em 
agravo de instrumento. 

Súmula 266, TST: A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em 
agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os 
embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição 
Federal. 

Súmula 283, TST: O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo 
de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de 
revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com 
a do recurso interposto pela parte contrária. 

Súmula 393, TST: 

I - O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do § 1º do art. 1.013 
do CPC de 2015 (art. 515, §1º, do CPC de 1973), transfere ao Tribunal a apreciação dos 
fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em 
contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado. 

II - Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir 
desde logo o mérito da causa, nos termos do § 3º do art. 1.013 do CPC de 2015, inclusive quando 
constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos. 

Súmula 442, TST: Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso 
de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal 
ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por 
contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), 
ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT. 

Tema 679, STF: Surge incompatível com a Constituição Federal exigência de depósito prévio como 
condição de admissibilidade do recurso extraordinário, no que não recepcionada a previsão 
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constante do § 1º do artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inconstitucional a 
contida na cabeça do artigo 40 da Lei nº 8.177 e, por arrastamento, no inciso II da Instrução 
Normativa nº 3/1993 do Tribunal Superior do Trabalho. 

EXECUÇÃO 

Súmula 401, TST: Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo 
executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter 
de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente 
poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo, expressamente, afastar a dedução 
dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.  

Súmula 419, TST: Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no 
juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a 
carta. 

AÇÃO RESCISÓRIA 

Súmula 100, TST: 

I - O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente subsequente ao 
trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não.  

II - Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e 
em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em 
julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar 
insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado 
da decisão que julgar o recurso parcial.  

III - Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de 
recurso incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial.  

IV - O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação 
rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à 
antecipação ou postergação do dies a quo do prazo decadencial.  

V - O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da 
CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial.  
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VI - Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a 
fluir para o MP, que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem ciência 
da fraude.  

VII - Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a 
decadência em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa versar questão 
exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.  

VIII - A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o 
recurso próprio, não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar 
o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória.  

IX - Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para 
ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em 
dia em que não houver expediente forense. Aplicação do art. 775 da CLT.  

X - Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para 
a interposição do recurso extraordinário, apenas quando esgotadas todas as vias recursais 
ordinárias.  

Súmula 299, TST:  

I - É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão 
rescindenda.  

II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, 
abrirá prazo de quinze dias para que o faça, sob pena de indeferimento. 

III - A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é pressuposto processual 
indispensável ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em julgado posterior 
ao ajuizamento da ação rescisória não reabilita a ação proposta, na medida em que o ordenamento 
jurídico não contempla a ação rescisória preventiva.  

IV - O pretenso vício de intimação, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente 
ocorrido, não permite a formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser 
julgada extinta, sem julgamento do mérito, por carência de ação, por inexistir decisão transitada 
em julgado a ser rescindida. 

Súmula 400, TST: Em se tratando de rescisória de rescisória, o vício apontado deve nascer na 
decisão rescindenda, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória 
anterior. Assim, não procede rescisória calcada no V do art. 966 do CPC de 2015 para discussão, 
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por má aplicação da mesma norma jurídica, tida por violada na rescisória anterior, bem como para 
arguição de questões inerentes à ação rescisória primitiva. 

Súmula 398, TST: Na ação rescisória, o que se ataca é a decisão, ato oficial do Estado, acobertado 
pelo manto da coisa julgada. Assim, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem 
pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória. 

Súmula 399, TST: É incabível ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação 
ou arrematação.  

Súmula 402, TST:  

I – Sob a vigência do CPC/15, para efeito de ação rescisória, considera-se prova nova a 
cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, 
mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização, à época, no processo.  

II – Não é prova nova apta a viabilizar a desconstituição de julgado: a) sentença normativa proferida 
ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda; b) sentença normativa 
preexistente à sentença rescindenda, mas não exibida no processo principal, em virtude de 
negligência da parte, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado 
quando emitida a decisão rescindenda. 

Súmula 403, TST: I - Não caracteriza dolo processual, previsto no art. 485, III, do CPC, o simples 
fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela, porque o 
procedimento, por si só, não constitui ardil do qual resulte cerceamento de defesa e, em 
consequência, desvie o juiz de uma sentença não-condizente com a verdade. 

Súmula 406, TST: II - O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos 
autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação 
rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, 
porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário. 

Súmula 408, TST: Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite 
a subsunção do fundamento de rescindibilidade no art. 966 do CPC ou o capitula erroneamente 
em um de seus incisos. Contanto que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como 
causa de pedir, ao Tribunal é lícito emprestar-lhes a adequada qualificação jurídica (iura novit 
curia). No entanto, fundando-se a ação rescisória no art. 966, V, do CPC, é indispensável expressa 
indicação, na petição inicial da ação rescisória, da norma jurídica manifestamente violada, por se 
tratar de causa de pedir da rescisória, não se aplicando, no caso, o princípio iura novit curia. 

Súmula 409, TST: Não procede ação rescisória calcada em violação do art. 7º, XXIX, da CF/88 
quando a questão envolve discussão sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos 
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trabalhistas, se total ou parcial, porque a matéria tem índole infraconstitucional, construída, na 
Justiça do Trabalho, no plano jurisprudencial. 

MANDADO DE SEGURANÇA 

Súmula 414, TST: 

I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de 
segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito 
suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao 
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do 
trabalho do art. 1.029, § 5º, do CPC/15. 

II – No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe 
mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. 

III – A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de 
segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória. 

Súmula 416, TST: Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores 
objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos 
tópicos e valores não especificados no agravo. 

Súmula 418, TST: A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido 
e certo tutelável pela via do mandado de segurança. 

OJ 54 da SDI II, TST: Ajuizados embargos de terceiro para pleitear a desconstituição da penhora, 
é incabível MS com a mesma finalidade. 

OJ 98 da SDI II, TST: É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, 
dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança 
visando à realização da perícia, independentemente do depósito. 

OJ 137 da SDI-2, TST: Constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado, 
ainda que detentor de estabilidade sindical, até a decisão final do inquérito em que se apure a 
falta grave a ele imputada, na forma do art. 494, caput e parágrafo único, da CLT. 

DIREITO AMBIENTAL 

Súmula 467, STJ: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a 
pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. 
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Súmula 613, STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito 
Ambiental. 

Súmula 618, STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.   

Súmula 623, STJ: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível 
cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. 

Súmula 629, STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de 
fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar. 

Tema 999, STF: É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. 

Info 650, STJ: A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. A aplicação de 
penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, 
mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida 
pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração 
do nexo causal entre a conduta e o dano. 

Info 659, STJ: Para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não 
é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na 
prática de ilícitos ambientais. 

STJ: A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 
6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar 
e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação 
ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem 
prejuízo da adoção, contra o agente público relapso ou desidioso, de medidas disciplinares, 
penais, civis e no campo da improbidade administrativa. No caso de omissão de dever de controle 
e fiscalização, a responsabilidade ambiental solidária da Administração é de execução subsidiária 
(ou com ordem de preferência).  

Tema 707, STJ: A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco 
integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na 
unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de 
excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. 

DIREITO URBANÍSTICO 

Tema 1010, STJ: Na vigência do novo Código Florestal, a extensão não edificável nas áreas de 
preservação permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos 
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caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, 
caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses 
espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade. 

Tema 492, STF: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e 
conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 
nº 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna 
possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em 
loteamentos de acesso controlado, que: i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das 
entidades equiparadas a administradoras de imóveis; ou ii) sendo novos adquirentes de lotes, o 
ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 

Tema 815, STF: Preenchidos os requisitos do art. 183 da CF, o reconhecimento do direito à 
usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça 
módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote). 

Info 651, STJ: Existe o poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou 
irregulares. Esse poder-dever, contudo, fica restrito à realização das obras essenciais a serem 
implantadas em conformidade com a legislação urbanística local. Inexiste tal dever em relação às 
parcelas do loteamento irregular ainda não ocupadas. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Súmula 217, STF: Tem direito de retornar ao emprego, ou ser indenizado em caso de recusa do 
empregador, o aposentado que recupera a capacidade de trabalho dentro de cinco anos, a contar 
da aposentadoria, que se torna definitiva após esse prazo. 

Súmula 149, STJ: A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade 
rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Súmula 336, STJ: A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão 
previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. 

Súmula 458, STJ: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de 
seguros. 

Súmula 466, STF: Não é inconstitucional a inclusão de sócios e administradores de sociedades e 
titulares de firmas individuais como contribuintes obrigatórios da previdência social. 

Súmula 576, STJ: Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação 
da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. 
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Súmula 688, STF: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. 

Tema 72, STF: É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do 
empregador sobre o salário maternidade. 

Tema 163, STF: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.  

Tema 985, STF: É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os 
valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. 

Tema 479, STJ: A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza 
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre 
ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária. 

Tema 439, STF: Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora 
aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes 
aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 

Tema 452, STF: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia, cláusula de contrato de 
previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo 
e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as 
mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 

Tema 709, STF: I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria 
especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa 
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o 
segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do 
benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos 
financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do 
benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício 
previdenciário em questão. 

Tema 975, STF: Aplica-se o prazo decadencial de 10 anos estabelecido no artigo 103, caput, da 
lei 8.213/91 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo 
de análise de concessão de benefício previdenciário. 

Tema 998, STJ: O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de 
auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como 
tempo de serviço especial. 
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Tema 1031, STJ: É admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com 
ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/95 e ao Dec. 2.172/97, desde que 
haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, 
momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material 
equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade 
nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado. 

DIREITO EMPRESARIAL 

Súmula 480, STJ: O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição 
de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. 

Súmula 581, STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das 
ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por 
garantia cambial, real ou fidejussória. 

Tese 637, STJ: I -os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e 
equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do 
Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de 
valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. II - são créditos extraconcursais os 
honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de 
falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 

Info 674, STJ: Cabível a coexistência da habilitação do crédito na falência com a execução fiscal 
desprovida de garantia, desde que a Fazenda Pública se abstenha de requerer a constrição de 
bens em relação ao executado. 

DIREITO PENAL 

Súmula Vinculante 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão 
com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 

Súmula 497, STF: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta 
na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. 

Súmula 711, STF: A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente 
se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 
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Súmula 18, STJ: A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da 
punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. 

Súmula 630, STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera 
admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 

Súmula 631, STJ: O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), 
mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. 

Súmula 636, STJ: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus 
antecedentes e a reincidência. 

Súmula 643, STJ: A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da 
condenação. 

Súmula 644, STJ: O núcleo de prática jurídica deve apresentar o instrumento de mandato quando 
constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo. 

Súmula vinculante 36: Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos 
crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta 
de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas 
pela Marinha do Brasil. 

Súmula 599, STJ: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração 
pública. 

Tema 486, STF: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir 
veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. 

PROCESSO PENAL 

Súmula vinculante 35: A homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei 9.099/95 não 
faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, 
possibilitando-se ao MP a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia 
ou requisição de inquérito policial. 

Súmula 366, STF: Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não 
transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. 

Súmula 393, STF: Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à 
prisão. 
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Súmula 453, STF: Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de 
Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de 
circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa. 

Súmula 523, STF: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua 
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.  

Súmula 696, STF: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do 
processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a 
questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal. 

Súmula 710, STF: No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada 
aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. 

Súmula 522, STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, 
ainda que em situação de alegada autodefesa. 

Súmula 648, STJ: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento 
da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 

Súmula 155, STF: É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição 
de precatória para inquirição de testemunha.  

Súmula 160, STF: É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no 
recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. 

Súmula 156, STF: É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório. 

Súmula 162, STF: É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa 
não precedem aos das circunstâncias agravantes. 

Súmula 191, STJ: A pronúncia e causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha 
a desclassificar o crime. 

Súmula 206, STF: É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou 
em julgamento anterior do mesmo processo. 

DIREITO ELEITORAL 

Súmula 19, TSE: O prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder 
econômico ou político tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual 
número no oitavo ano seguinte (art. 22, XIV, da LC nº 64/1990). 
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Súmula 25, TSE: É indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição de 
recurso especial eleitoral. 

Súmula 38, TSE: Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há 
litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. 

Súmula 40, TSE: O partido político não é litisconsorte passivo necessário em ações que visem à 
cassação de diploma. 

Súmula 45, TSE: Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício 
da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde 
que resguardados o contraditório e a ampla defesa. 

Súmula 47, TSE: A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra 
expedição de diploma, fundado no art. 262 do CE, é aquela de índole constitucional ou, se 
infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito. 

Súmula 51, TSE: O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem 
os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias. 

Súmula 54, TSE: A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de 
3 meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu 
afastamento de fato. 

Súmula 55, TSE: A CNH gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro 
de candidatura. 

Súmula 58, TSE: Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar 
a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena 
imposta pela Justiça Comum. 

Súmula 59, TSE: O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum 
não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, porquanto não extingue os 
efeitos secundários da condenação. 

Súmula 61: TSE: O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei 
Complementar nº 64/1990 projeta-se por 8 anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa 
de liberdade, restritiva de direito ou multa. 

Súmula 63, TSE: A execução fiscal de multa eleitoral só pode atingir os sócios se preenchidos os 
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, 
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tendo em vista a natureza não tributária da dívida, observados, ainda, o contraditório e a ampla 
defesa. 

Súmula 64, TSE: Contra acórdão que discute, simultaneamente, condições de elegibilidade e de 
inelegibilidade, é cabível o recurso ordinário. 

Súmula 65, TSE: Considera-se tempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão 
recorrida. 

Súmula 68, TSE: A União é parte legítima para requerer a execução de astreintes, fixada por 
descumprimento de ordem judicial no âmbito da Justiça Eleitoral. 

Súmula 70, TSE: O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato 
superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, parágrafo 10, da Lei nº 9.504/97. 

Súmula 72, TSE: É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi 
debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargos de declaração. 

Súmula 67, TSE: A perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos 
candidatos eleitos pelo sistema majoritário.  
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