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1. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

21/03/2022 – EDIÇÃO 54

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PORTARIA CORAT Nº 60, DE 18 DE MARÇO DE 2022

A UTORIZA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE
PROCESSO DIGITAL ABERTO NO

C ENTRO V IRTUAL DE

A TENDIMENTO ( E -CAC).

O

COORDENADOR-GERAL

DE

ADMINISTRAÇÃO

DO

CRÉDITO

TRIBUTÁRIO

SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 66 do Regimento Interno da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27
de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 3º e no art. 5º da Instrução
Normativa RFB nº 2.063, de 27 de janeiro de 2022, resolve:

Art. 1º Fica autorizada a solicitação, mediante processo digital formalizado de acordo com a
Instrução Normativa RFB nº 2.022, de 16 de abril de 2021, por meio do Centro Virtual de
Atendimento (e-CAC), disponível no endereço eletrônico <https://gov.br/receitafederal/ptbr>, dos seguintes serviços:
I - cadastramento de débitos, para fins de parcelamento, relativos:
a) à contribuição devida pelo contribuinte individual ou segurado especial a que se referem,
respectivamente, os incisos V e VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
b) à contribuição devida pelo empregador doméstico a que se refere o inciso II do art. 15 da
referida Lei, até a competência 09/2015;
c) a contribuições apuradas por meio de Aviso de Regularização de Obra (ARO);
d) a contribuições retidas sobre nota fiscal de fornecimento de bens ou serviços; e

e) a contribuições incidentes sobre valores pagos em decorrência de sentenças proferidas
pela Justiça do Trabalho;
II - resposta a cartas de convocação para acompanhamento ou regularização de obra de
construção civil ou para prestar esclarecimentos;
III - reparcelamento, exclusivamente nas situações em que o débito a ser reparcelado não
estiver disponível para negociação nas aplicações de autoatendimento do Portal e-CAC e
cujo pagamento seja realizado exclusivamente por meio de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (Darf);
IV - parcelamento de débito sob responsabilidade de empresário ou sociedade empresária
em recuperação judicial, observado o disposto nos arts. 10-A e 10-B da Lei nº 10.522, de 19
de julho de 2002;
V - parcelamento de débitos sob responsabilidade de município, relativos às contribuições
previdenciárias a que se referem as alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 1991, autorizado em caráter excepcional pelo art. 116 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; e
VI - transação por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia
jurídica.
Parágrafo único. O contribuinte deve anexar ao processo digital apenas documentos que
tenham pertinência com o serviço solicitado, sob pena de arquivamento do processo.

Art. 2º Para solicitar o cadastramento de débitos a que se refere o inciso I do art. 1º o
contribuinte deverá anexar ao processo o requerimento de Lançamento de Débito
Confessado (LDC) a que se refere o § 1º do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.063, de
27 de janeiro de 2022.
Parágrafo único. Depois de efetivado o cadastramento do débito pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (RFB) o interessado deverá formalizar o requerimento de
parcelamento diretamente no Portal e-CAC, conforme estabelecido pelo art. 3º da Instrução
Normativa RFB nº 2.063, de 2022.

Art. 3º A concessão de parcelamento de débitos sob responsabilidade de empresário ou de
sociedade empresária em recuperação judicial dependerá do cumprimento das seguintes
etapas:

I - apresentação de parâmetros para parcelamento do débito de acordo com os dados
informados pelo requerente no Anexo Único desta Portaria;
II - disponibilização, pela RFB, mediante solicitação:
a) da simulação de parcelamento, com os valores do débito total e das parcelas, válida pelo
prazo indicado no § 1º; e
b) da guia para pagamento do valor correspondente à entrada;
III - finalização da simulação, mediante:
a) concordância expressa do empresário ou da sociedade empresária com a simulação
disponibilizada pela RFB, hipótese em que deverá anexar ao processo os documentos
enumerados pelo Termo de Acordo e Ciência constante do Anexo Único desta Portaria; ou
b) discordância expressa ou tácita, pelo decurso do prazo estipulado no § 1º, hipótese em
que a simulação disponibilizada será arquivada; e
IV - abertura, pela RFB, de processo próprio para acompanhamento do parcelamento, tendo
por base os documentos a que se refere a alínea "a" do inciso III.
§ 1º A simulação de parcelamento a que se refere a alínea "a" do inciso II do caput terá
validade até a data limite para aplicação das reduções de multas de ofício a que se refere o
art. 9º da Instrução Normativa RFB nº 2.063, de 2022, ou até o último dia útil do mês em que
foi formulada, o que ocorrer primeiro.
§ 2º Poderão ser solicitadas até 2 (duas) simulações a cada 60 (sessenta) dias.

Art. 4º A anexação de documentos ao processo digital deverá ser feita mediante solicitação
de juntada de documentos digitais na forma estabelecida pelo art. 9º da Instrução Normativa
RFB nº 2.022, de 2021.

Art. 5º O acompanhamento da solicitação de serviço deverá ser feito por meio do processo
digital aberto para a formalização da demanda, na forma estabelecida pelo art. 1º.
Parágrafo único. A solicitação do serviço a que se refere o inciso III do art. 1º implica
consentimento expresso do empresário ou da sociedade empresária para implementação,
pela RFB, de endereço eletrônico para o envio de comunicações ao seu domicílio tributário,
com prova de recebimento, nos termos do § 5º do art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de
março de 1972.

Art. 6º Fica revogada a Portaria Corat nº 42, de 4 de novembro de 2021.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

GUSTAVO ANDRADE MANRIQUE

22/03/2022 – EDIÇÃO 55

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 14.313, DE 21 DE MARÇO DE 2022

A LTERA A L EI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
(L EI O RGÂNICA DA S AÚDE ), PARA DISPOR SOBRE OS
PROCESSOS DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS AO

S ISTEMA Ú NICO DE S AÚDE (SUS) E SOBRE A
UTILIZAÇÃO , PELOS

SUS, DE MEDICAMENTOS CUJA

INDICAÇÃO DE USO SEJA DISTINTA DAQUELA APROVADA
NO REGISTRO DA

A GÊNCIA N ACIONAL DE V IGILÂNCIA

S ANITÁRIA (A NVISA ).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os arts. 19-Q, 19-R e 19-T da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica
da Saúde), passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 19-Q. ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................
§ 3º As metodologias empregadas na avaliação econômica a que se refere o inciso II do § 2º deste artigo
serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive em relação aos indicadores e
parâmetros de custo-efetividade utilizados em combinação com outros critérios." (NR)
"Art. 19-R. ...........................................................................................................
§ 1º .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................

V - distribuição aleatória, respeitadas a especialização e a competência técnica requeridas para a análise
da matéria;
VI - publicidade dos atos processuais.
.............................................................................................................................." (NR)
"Art. 19-T. ...........................................................................................................
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo:
I - medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro na
Anvisa, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), demonstradas as evidências científicas sobre a
eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde;
II - medicamento e produto recomendados pela Conitec e adquiridos por intermédio de organismos
multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas
entidades vinculadas, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999." (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de março de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Rodrigo Otávio Moreira da Cruz

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RESOLUÇÃO CGSN Nº 166, DE 18 DE MARÇO DE 2022

D ISPÕE SOBRE O P ROGRAMA DE R EESCALONAMENTO
DO

P AGAMENTO DE D ÉBITOS NO Â MBITO DO S IMPLES

N ACIONAL .

O COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.038, de 7 de fevereiro

de 2007, e o Regimento Interno aprovado pela Resolução CGSN nº 163, de 21 de janeiro de
2022, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 193, de 17 de março
de 2022, resolve:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o Programa de Reescalonamento do Pagamento de
Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp), nos termos da Lei Complementar nº 193, de
17 de março de 2022.

Art. 2º Poderão aderir ao Relp as microempresas, incluídos os microempreendedores
individuais, e as empresas de pequeno porte, inclusive as que se encontrarem em
recuperação judicial, optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), instituído pelo art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 3º A adesão ao Relp deverá ser requerida:
I - na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB);
II - na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na hipótese prevista no inciso II do
caput do art. 48 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018; e
III - nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, na hipótese prevista no inciso III do
caput do art. 48 da Resolução CGSN nº 140, de 2018.

Art. 4º A adesão ao Relp será efetuada até o último dia útil do mês de abril de 2022.

Art. 5º O deferimento do pedido de adesão fica condicionado ao pagamento da primeira
parcela, que deverá ocorrer até a data prevista no art. 4º.

Art. 6º A adesão ao Relp implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição
de contribuinte ou responsável, e por ele indicados, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil (CPC);
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou
responsável, das condições estabelecidas nesta Resolução;

III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Relp e os
débitos que venham a vencer a partir da data de adesão ao referido Programa, inscritos ou
não em dívida ativa;
IV - o cumprimento regular das obrigações para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS); e
V - durante o prazo de 188 (cento e oitenta e oito) meses, contado do mês de adesão ao
Relp, a vedação da inclusão dos débitos vencidos ou que vierem a vencer nesse prazo em
quaisquer outras modalidades de parcelamento, incluindo redução dos valores do principal,
das multas, dos juros e dos encargos legais, com exceção daquele de que trata o inciso II
do caput do art. 71 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Art. 7º Poderão ser pagos ou parcelados no âmbito do Relp os débitos apurados na forma
prevista no Simples Nacional, desde que vencidos até a competência do mês de fevereiro
de 2022.

Art. 8º Também poderão ser liquidados no âmbito do Relp os débitos parcelados de acordo
com o disposto:
I - nos arts. 46 a 57 da Resolução CGSN nº 140, de 2018;
II - na Resolução CGSN nº 134, de 13 de junho de 2017;
III - na Resolução CGSN nº 138, de 19 de abril de 2018; e
IV - na Resolução CGSN nº 139, de 19 de abril de 2018.
Parágrafo único. O pedido de parcelamento dos débitos a que se refere o caput implicará
a desistência compulsória e definitiva de parcelamento anterior, sem restabelecimento dos
parcelamentos rescindidos caso não seja efetuado o pagamento da primeira prestação.

Art. 9º O disposto nos arts. 7º e 8º aplica-se aos créditos da Fazenda Pública constituídos
ou não, com exigibilidade suspensa ou não, parcelados ou não e inscritos ou não em dívida
ativa do respectivo ente federativo, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada.

Art. 10. O sujeito passivo que aderir ao Relp observará as seguintes modalidades de
pagamento, conforme apresente inatividade ou redução de receita bruta, apurada conforme
disciplinado no § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no período de março a

dezembro de 2020 em comparação com o período de março a dezembro de 2019, igual ou
superior a:
I - 0% (zero por cento): pagamento em espécie de, no mínimo, 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito) parcelas
mensais e sucessivas, vencíveis do último dia útil do mês de abril de 2022 até o último dia
útil do mês de novembro de 2022;
II - 15% (quinze por cento): pagamento em espécie de, no mínimo, 10% (dez por cento) do
valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito) parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis do último dia útil do mês de abril de 2022 até o último dia útil do mês de novembro
de 2022;
III - 30% (trinta por cento): pagamento em espécie de, no mínimo, 7,5% (sete inteiros e cinco
décimos por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito) parcelas
mensais e sucessivas, vencíveis do último dia útil do mês de abril de 2022 até o último dia
útil do mês de novembro de 2022;
IV - 45% (quarenta e cinco por cento): pagamento em espécie de, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito) parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis do último dia útil do mês de abril de 2022 até o último dia útil do oitavo
mês de novembro de 2022;
V - 60% (sessenta por cento): pagamento em espécie de, no mínimo, 2,5% (dois inteiros e
cinco décimos por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito)
parcelas mensais e sucessivas, vencíveis do último dia útil do mês de abril de 2022 até o
último dia útil do mês de novembro de 2022; ou
VI - 80% (oitenta por cento) ou inatividade: pagamento em espécie de, no mínimo, 1% (um
por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito) parcelas mensais
e sucessivas, vencíveis do último dia útil do mês de abril de 2022 até o último dia útil do mês
de novembro de 2022.
Parágrafo único. O sujeito passivo que obteve aumento de receita bruta no período referido
no caput, ou que não tenha entregado qualquer declaração do período que impossibilite o
cálculo da receita bruta, observará a modalidade prevista no inciso I do caput.

Art. 11. O saldo remanescente após a aplicação do disposto nos incisos I a VI do caput do
art. 10 poderá ser parcelado em até 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas,

vencíveis a partir do mês seguinte ao mês de vencimento da última parcela de que trata o
art. 10, calculadas com observância dos seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o
saldo da dívida consolidada:
I - da 1ª (primeira) à 12ª (décima segunda) prestação: 0,4% (quatro décimos por cento);
II - da 13ª (décima terceira) à 24ª (vigésima quarta) prestação: 0,5% (cinco décimos por
cento);
III - da 25ª (vigésima quinta) à 36ª (trigésima sexta) prestação: 0,6% (seis décimos por
cento); e
IV - da 37ª (trigésima sétima) prestação em diante: o percentual correspondente ao saldo
remanescente da dívida consolidada com reduções, em até 144 (cento e quarenta e quatro)
prestações mensais e sucessivas.

Art. 12. No cálculo do montante que será liquidado na forma prevista no art. 11, será
observado o seguinte:
I - em relação ao saldo remanescente decorrente da modalidade prevista no inciso I do caput
do art. 10, redução de:
a) 65% (sessenta e cinco por cento) dos juros de mora;
b) 65% (sessenta e cinco por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas; e
c) 75% (setenta e cinco por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
II - em relação ao saldo remanescente decorrente da modalidade prevista no inciso II do
caput do art. 10, redução de:
a) 70% (setenta por cento) dos juros de mora;
b) 70% (setenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas; e
c) 80% (oitenta por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
III - em relação ao saldo remanescente decorrente da modalidade prevista no inciso III do
caput do art. 10, redução de
a) 75% (setenta e cinco por cento) dos juros de mora;
b) 75% (setenta e cinco por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas; e
c) 85% (oitenta e cinco por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
IV - em relação ao saldo remanescente decorrente da modalidade prevista no inciso IV do
caput do art. 10, redução de:
a) 80% (oitenta por cento) dos juros de mora;

b) 80% (oitenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas; e
c) 90% (noventa por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
V - em relação ao saldo remanescente decorrente da modalidade prevista no inciso V do
caput do art. 10, redução de:
a) 85% (oitenta e cinco por cento) dos juros de mora;
b) 85% (oitenta e cinco por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas; e
c) 95% (noventa e cinco por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
e
VI - em relação ao saldo remanescente decorrente da modalidade prevista no inciso VI do
caput do art. 10, redução de:
a) 90% (noventa por cento) dos juros de mora;
b) 90% (noventa por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas; e
c) 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios.

Art. 13. O valor mínimo de cada parcela mensal dos parcelamentos previstos nos arts. 10 e
11 será de R$ 300,00 (trezentos reais), exceto no caso dos microempreendedores
individuais, cujo valor será de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Art. 14. O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da
consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento for efetuado.

Art. 15. No que se refere às contribuições sociais previstas na alínea "a" do inciso I e no
inciso II do caput do art. 195 da Constituição Federal, o prazo máximo das modalidades a
que se referem os arts. 10 e 11 será de 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas.

Art. 16. Para incluir débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o
sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados,
bem como renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas

impugnações, recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais,
requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea "c" do
inciso III do caput do art. 487 do CPC.
§ 1º Será admitida desistência parcial de impugnação e de recurso administrativo interposto
ou de ação judicial proposta, desde que o débito objeto de desistência seja passível de
distinção dos demais em discussão no processo administrativo ou na ação judicial.
§ 2º A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais deverá ser
apresentada no órgão que administra o débito até o último dia útil de abril de 2022.
§ 3º A desistência e a renúncia a que se refere o caput eximem o autor da ação do
pagamento de honorários, não sendo devidos os honorários referidos no art. 90 do CPC.

Art. 17. Observado o devido processo administrativo, implicará a exclusão do aderente ao
Relp e a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago:
I - a falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas ou de 6 (seis) alternadas;
II - o atraso em mais de 60 (sessenta) dias no pagamento de 1 (uma) parcela, se todas as
demais estiverem pagas;
III - a constatação, pelo órgão que administra o débito, de qualquer ato tendente ao
esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do
parcelamento;
IV - a decretação de falência ou a extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica aderente;
V - a concessão de medida cautelar fiscal em desfavor do aderente, nos termos da Lei nº
8.397, de 6 de janeiro de 1992;
VI - a suspensão ou a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
respectivamente; ou
VII - a inobservância do disposto nos incisos III e IV do caput do art. 6º desta Resolução por
3 (três) meses consecutivos ou por 6 (seis) meses alternados.

Art. 18. A adesão ao Relp implica a manutenção automática dos gravames decorrentes de
arrolamento de bens e de medida cautelar fiscal, além das garantias prestadas
administrativamente ou em ação de execução fiscal ou em qualquer outra ação judicial, salvo

no caso de imóvel penhorado ou oferecido em garantia de execução, em que o sujeito
passivo poderá requerer a alienação por iniciativa particular, nos termos do art. 880 do CPC.

Art. 19. A RFB, a PGFN, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar
normas complementares relativas ao parcelamento, observadas as disposições desta
Resolução.

Art. 20. Ficam excepcionalmente reconhecidas as regularizações de pendências relativas a
débitos impeditivos à opção pelo Simples Nacional realizadas no último dia útil de abril de
2022 pelas empresas já constituídas, que formalizaram a opção até 31 de janeiro de 2022,
conforme o disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006.

Art. 21. Fica revogado o art. 2º da Resolução CGSN nº 164, de 21 de janeiro de 2022.

Art. 22. Esta Resolução será publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor na data
de sua publicação.

FREDERICO IGOR LEITE FABER
Presidente do Comitê Substituto
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8, DE 14 DE MARÇO DE 2022

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIRIZAÇÃO. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. EMPREITADA. RETENÇÃO.

A transferência de serviços a terceiros (terceirização) não se confunde com a
empreitada, haja vista que esta pressupõe uma previsibilidade de cumprimento de uma
determinada tarefa, que se pode relacionar a uma obra ou a qualquer outro tipo de serviço,
tanto no aspecto temporal quanto da finalização da materialidade do objeto contratual, ou
seja, uma vez terminada a tarefa contratada, extingue-se o objeto contratual; já, na
transferência de serviços a terceiros (terceirização), não se vislumbra uma finalização
objetiva do contrato mediante cumprimento estanque de uma tarefa, qual seja, de um
resultado final específico, pronto e acabado, alcançado em lapso temporal previsível e em
relação ao qual nada mais do que se contratou reste a fazer. Pelo contrário, a prestação do
serviço terceirizado pressupõe uma continuidade prestacional, na medida em que o seu
objeto é uma atividade, que pode ser fim ou meio, da contratante, e não uma tarefa que
tenha origem em uma necessidade temporária da contratante ou que represente a
consecução de um objeto material ou serviço que se extinga em determinado lapso temporal,
tal qual se dá na empreitada.
Presentes os requisitos fundamentais, quais sejam, colocação de trabalhadores à
disposição da empresa contratante para prestação de serviços contínuos nas dependências
da contratante ou nas de terceiros, pode-se caracterizar a cessão de mão de obra. Para a
configuração da cessão de mão de obra é desnecessária a transferência de qualquer poder
de comando/coordenação/supervisão, parcial ou total, sobre a mão de obra cedida. O
elemento "colocação de mão de obra à disposição" se dá pelo estado da mão de obra de
permanecer disponível para o contratante, nos termos pactuados.
Solução de Consulta parcialmente vinculada à Solução de Consulta Cosit nº 75, de
14 de junho de 2021.
Dispositivos Legais: art. 4º-A da Lei nº 6.019, de 1974, com redação dada pela Lei nº
13.467, de 2017, e arts. 115 e 116 da IN RFB nº 971, de 2009.

CLAUDIA LUCIA PIMENTEL MARTINS DA
SILVA
Coordenadora-Geral

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

RESOLUÇÃO CNPC Nº 54, DE 18 DE MARÇO DE 2022

D ISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DAS ENTIDADES
FECHADAS

DE

INSTITUIÇÃO

PREVIDÊNCIA

DOS

PLANOS

COMPLEMENTAR
DE

BENEFÍCIOS

E

A

POR

I NSTITUIDOR .

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Segundo Substituto, nos termos da Portaria MTP n° 887, de 7 de dezembro de 2021, e tendo
em vista o inciso VII do art. 17 do Decreto nº 7.123, de 3 de março de 2010, c/c o inciso IX
do art. 14 e inciso VI do art. 17, ambos do Regimento Interno, e com fundamento no art. 5º
da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e no art. 13 da Lei nº 12.154, de 23 de
dezembro de 2009, torna público que o Conselho, em sua 18ª Reunião Extraordinária,
realizada no dia 18 de março de 2022, resolve:

Art. 1º A constituição das entidades fechadas de previdência complementar e dos planos de
benefícios instituídos por instituidor deve observar o disposto na presente Resolução.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Considera-se instituidor a pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial,
que oferecer plano de benefícios previdenciários aos seus associados.
Parágrafo único. Podem ser Instituidores:
I - os conselhos profissionais e entidades de classe nos quais seja necessário o registro para
o exercício da profissão;
II - os sindicatos, as centrais sindicais e as respectivas federações e confederações;
III - as cooperativas, suas centrais e confederações;
IV - as associações profissionais, legalmente constituídas;

V - outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, não previstas nos
incisos anteriores, desde que autorizadas pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - Previc.

Art. 3º O Instituidor poderá constituir uma entidade ou instituir plano de benefícios de caráter
previdenciário em outra entidade.
§ 1º O estatuto da entidade deverá prever a possibilidade de adesão de Instituidor a plano
de benefícios.
§ 2º A entidade constituída por instituidor deverá terceirizar a gestão dos recursos
garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a contratação de instituição
especializada na gestão de recursos de terceiros autorizada a funcionar pelo Banco Central
do Brasil ou outro órgão competente.
§ 3º Os recursos garantidores das reservas técnicas, fundos e provisões dos planos
constituídos por instituidor deverão, obrigatoriamente, estar segregados do patrimônio do
instituidor e da instituição gestora terceirizada mencionada no § 2º.
§ 4º O patrimônio dos planos de benefícios constituídos por Instituidor deverá,
obrigatoriamente, estar segregado dos patrimônios do Instituidor e do gestor mencionado no
§ 3º.
§ 5º A entidade de que trata o §2º poderá realizar operações com participantes na
modalidade empréstimo pessoal, observado o disposto em Resolução do Conselho
Monetário Nacional.

DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADE POR INSTITUIDOR

Art. 4º O Instituidor que requerer a constituição de entidade deverá comprovar que:
I - congrega, no mínimo, mil associados ou membros de categoria ou classe profissional, em
seu âmbito de atuação;
II - possui registro regular, na condição de pessoa jurídica de caráter profissional, classista
ou setorial, há pelo menos três anos.

DA INSTITUIÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS EM ENTIDADE FECHADA

Art. 5º O Instituidor poderá requerer a adesão ou instituição de plano de benefícios em
entidade em funcionamento, comprovando que possui registro regular na condição de
pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, há pelo menos três anos e com
número mínimo de cem associados.

DA FORMALIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INSTITUIDOR

Art. 6º A formalização da condição de Instituidor de um plano de benefícios deve ser
efetivada mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o Instituidor e a entidade, em
relação a cada plano de benefícios por esta administrado, a que pretenda aderir, mediante
autorização da Previc.

DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Art. 7º O plano de benefícios instituído por instituidor deve ser estruturado na modalidade
de contribuição definida.
§ 1º O plano de benefícios de que trata o caput pode prever coberturas adicionais
decorrentes de sobrevivência, invalidez e morte, mediante contratação de instituição
autorizada a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados, desde que previsto no
regulamento e que a adesão dos participantes a esse tipo de cobertura seja opcional.
§ 2º O plano de benefícios será custeado pelo participante, podendo, também, receber
aportes de terceiros.
§ 3º O benefício de renda programada deve ser pago pela entidade, mensalmente, por prazo
determinado ou ser equivalente a um percentual do saldo de conta.
§ 4º O plano de benefícios não pode oferecer garantia mínima de rentabilidade.
§ 5º Adicionalmente ao disposto no §2º, os empregadores ou instituidores podem,
respectivamente, em relação aos seus empregados ou membros e associados vinculados
ao plano de benefícios de que trata esta Resolução, efetuar contribuições previdenciárias
para o referido plano, condicionada à prévia celebração de instrumento contratual específico.

Art. 8º O plano de benefícios instituído por instituidor deve ser oferecido a todos os
associados do instituidor, sendo facultativa a sua adesão.
§ 1º O plano de benefícios pode ser disponibilizado não só aos associados do instituidor, tal
como definidos em sua estrutura jurídica própria, mas também aos seus membros, pessoas
físicas vinculadas direta ou indiretamente aos instituidores.
§ 2º São considerados membros as pessoas físicas vinculadas direta ou indiretamente às
pessoas jurídicas associadas a instituidor.
§ 3º São considerados membros com vínculo direto:
I - os gerentes;
II - os diretores e conselheiros ocupantes de cargo eletivo; e
III - outros dirigentes dos instituidores.
§ 4º São considerados membros com vínculo indireto:
I - os sócios de pessoas jurídicas vinculadas aos instituidores por linha direta ou indireta, e
seus respectivos cônjuges e dependentes econômicos;
II - os empregados das pessoas jurídicas vinculadas aos instituidores por linha direta ou
indireta, e seus respectivos cônjuges e dependentes econômicos;
III - os empregados vinculados ao instituidor, e seus respectivos cônjuges e dependentes
econômicos; e
IV - os cônjuges e dependentes econômicos dos membros com vínculo direto.

Art. 9º O plano de benefícios instituído por instituidor deve manter contas individualizadas,
em nome de cada participante, com valores registrados em moeda corrente nacional e
representados por quantidade de quotas relativas ao patrimônio do plano.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. A entidade que administrar plano de benefícios instituído por instituidor pode celebrar
convênio para débito das contribuições devidas ao plano de benefícios.
§ 1º O débito somente pode ser realizado mediante autorização expressa do participante.
§ 2º O convênio mencionado no caput, quando firmado com o empregador, deve prever que
no demonstrativo de pagamento do participante conste que o débito é destinado à
contribuição para o plano de benefícios em entidade fechada.

Art. 11. Fica a Superintendência Nacional de Previdência Complementar autorizada a editar
instruções complementares que se fizerem necessárias à execução do disposto nesta
Resolução.

Art. 12. Ficam revogadas:
I - Resolução CGPC nº 12, de 17 de setembro de 2002;
II - Resolução CGPC nº 03, de 22 de maio de 2003;
III - Resolução CGPC nº 11, de 27 de maio de 2004;
IV - Resolução CGPC nº 20, de 25 de setembro de 2006; e
V - Resolução CNPC nº 18, de 30 de março de 2015.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de 2022.

NARLON GUTIERRE NOGUEIRA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PORTARIA DIRBEN/INSS Nº 1.002, DE 22 DE MARÇO DE 2022

D ISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DO ABONO ANUAL AOS
SEGURADOS E DEPENDENTES DA

P REVIDÊNCIA S OCIAL

QUE TENHAM RECEBIDO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA ,

AUXÍLIO - ACIDENTE ,

APOSENTADORIA ,

PENSÃO POR MORTE OU AUXÍLIO - RECLUSÃO DURANTE
O ANO DE

2022.

O DIRETOR DE BENEFÍCIOS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
no uso da competência que lhe confere o Decreto nº 9.746, de 8 de abril de 2019, e tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo nº 35014.109608/2022-48, resolve:

Art. 1º O pagamento do abono anual, de que trata o Decreto nº 10.999, de 17 de março de
2022, devido aos segurados e aos dependentes da Previdência Social que, durante o ano

de 2022, recebam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria,
pensão por morte ou auxílio-reclusão será efetuado neste ano, excepcionalmente, em duas
parcelas, da seguinte forma:
I - a primeira parcela, correspondendo a cinquenta por cento sobre o valor do benefício
devido no mês de abril, será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e
II - a segunda parcela, correspondente à diferença entre o valor total do abono anual e o
valor da parcela antecipada, será paga juntamente com os benefícios da competência do
mês de maio de 2022.

Art. 2º Na hipótese de cessação programada do benefício antes de 31 de dezembro de
2022, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.

Art. 3º Será realizado o encontro de contas entre o valor pago ao beneficiário e o valor
efetivamente devido nas seguintes hipóteses:
I - a cessação do benefício ocorrer antes da data programada, quando se tratar de benefícios
temporários; ou
II - a cessação do benefício ocorrer antes de 31 de dezembro de 2022, quando se tratar de
benefícios permanentes.

Art. 4º Para os benefícios concedidos após o mês de maio de 2022, o pagamento do abono
anual será efetuado em parcela única, juntamente com a mensalidade da competência
novembro/2022.
Parágrafo único. Na situação a que se refere o caput, não caberá pagamento de qualquer
valor referente ao abono anual em competências anteriores à prevista.

Art. 5º O valor do abono anual pago antecipadamente no exercício de 2022 será calculado
com base na renda mensal do benefício prevista para o mês de dezembro/2022 ou no mês
da alta ou da cessação programada, conforme o caso, nos termos do artigo 396 da Instrução
Normativa PRES/INSS nº 77, de 21 de janeiro de 2015.
Parágrafo único. Em caso de evento posterior ao pagamento da antecipação que implique
alteração na renda mensal da competência de referência para o cálculo do abono anual,
deverão ser realizados os acertos financeiros correspondentes.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor no dia 29 de março de 2022.

SEBASTIÃO FAUSTINO DE PAULA
PORTARIA DIRBEN/INSS Nº 988, DE 22 DE MARÇO DE 2022
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O DIRETOR DE BENEFÍCIOS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
no uso da competência que lhe confere o Decreto nº 9.746, de 8 de abril de 2019, e tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo nº 35014.038436/2022-11, resolve:

Art. 1º Estabelecer orientações e medidas a serem adotadas para tratamento das demandas
relacionadas a Benefícios de Prestação Continuada - BPC bloqueados ou suspensos por
não inscrição no Cadastro Único - CadÚnico, nos termos do fluxograma constante do Anexo
I.
Parágrafo único. O procedimento a que se refere o caput foi retomado a partir da
competência janeiro/2022.

Art. 2º Os titulares do Benefício de Prestação Continuada ao Idoso e à Pessoa com
Deficiência, não incluídos no CadÚnico, terão o pagamento bloqueado.

Art. 3º Para desbloqueio do crédito, o interessado deverá entrar em contato com a Central
135, para realização da qualificação e da seleção do benefício para desbloqueio automático.

Art. 4º Os beneficiários, cujos benefícios tenham sido bloqueados, que não realizarem a
inclusão no CadÚnico, após o final do prazo de seus respectivos lotes, terão o benefício
suspenso.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, a reativação deverá ser requerida à Central
135 ou nas Agências da Previdência Social, seguindo as disposições desta portaria.

Art. 5º Os benefícios com ausência de inscrição no CadÚnico serão suspensos no SUB,
com motivo "048 NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO AO PSS".

Art. 6º Comparecendo o titular do benefício, representante legal ou procurador, o servidor
deverá:
I - orientar quanto a necessidade de inscrição no Cadastro Único - CadÚnico; e
II - adotar os procedimentos de identificação do titular, para digitalização e anexação na
tarefa que será criada no GET com a descrição "Reativação de BPC após atualização do
CADÚnico", Código 5012, Sigla REATCAD.

Art. 7º A validação e a reativação dos benefícios deverá ocorrer de forma descentralizada,
na Agência da Previdência Social - APS ou Equipe Local de Análise de Benefícios ELAB/MAN, conforme diretriz estabelecida pela Gerência Executiva - GEX.

Art. 8º Caberá à APS ou ELAB/MAN realizar a análise do requerimento de reativação,
mediante consulta do CadÚnico disponível no CNIS, com a finalidade de confirmar que a
informação já se encontra atualizada.

Art. 9º Os benefícios serão cessados pelo sistema, com motivo 06 - "Não Atendimento à
Convocação do Posto", após o prazo de 60 dias da suspensão se:
I - na análise do requerimento de reativação não for constatada a atualização; ou
II - se não for apresentado pedido de reativação em tempo hábil.

Art. 10. Os recursos administrativos em face da cessação dos benefícios seguirão o fluxo
ordinário das Unidades, podendo o benefício ser reativado nos casos de decisão recursal
favorável.

Art. 11. Ficam revogados os itens 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e o Anexo I do OfícioCircular Conjunto nº 34/DIRBEN/DIRAT/INSS, de 19 de agosto de 2019.

Art. 12. O anexo desta portaria será publicado no Portal da Intraprev.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SEBASTIÃO FAUSTINO DE PAULA

24/03/2022 – EDIÇÃO 57

ATOS DO PODER JUDICIÁRIO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.469 /DF

Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora.
Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja
destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado
em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada
a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88).
Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.
Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a
microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a
lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do
Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº
5.464/DF, ad referendumdo Plenário.
1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam
no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável Dispõe, por isso, de legitimidade
ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103,
IX).
2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria
tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os
contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146,

I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e
as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos
e contribuições.
3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber
a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor
sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local
das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento
responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i).
4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem
ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços
destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial
alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e
prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido
entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na
alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e
sua alíquota interna.
5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo
sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas
operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto,
como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.
6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar - e não a convênio
interestadual - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as
empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos
tributos, como o ICMS(art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03).
7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte
- Simples Nacional -,trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em
relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas
de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor

final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e
unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma.
8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da
sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra
no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas
ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e
empresas de pequeno porte.
9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do
Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela
ação.
10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das
cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de
setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de
campo próprio de lei complementar federal.
11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas
primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão
produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos
autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir
do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicandose a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para
as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à
conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que
versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir
à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas
da modulação as ações judiciais em curso.

25/03/2022 – EDIÇÃO 58

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRA SIL

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 3, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

Assunto: Normas de Administração Tributária
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. LIMITE DE IMPORTAÇÕES. APLICAÇÃO A
IMPORTADOR E A ENCOMENDANTE.
Na importação por encomenda realizada por pessoa jurídica habilitada no Siscomex
na "modalidade limitada", tanto o encomendante predeterminado quanto o importador por
encomenda têm o valor das operações efetuadas a esse título computado no limite de
importação autorizado.
Dispositivos Legais: Lei nº 11.281, de 2006, art. 11, § 1º, II; e Instrução Normativa
RFB nº 1.984, de 2020, art. 17, § 3º.

CLÁUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS DA
SILVA
Coordenadora-Geral

2. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

22/03/2022 – EDIÇÃO 56

Não houve publicações relevantes.

23/03/2022 – EDIÇÃO 57

Não houve publicações relevantes.

24/03/2022 – EDIÇÃO 58

Não houve publicações relevantes.

25/03/2022 – EDIÇÃO 59

Não houve publicações relevantes.

26/03/2022 – EDIÇÃO 60

Não houve publicações relevantes.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

22/03/2022 – EDIÇÃO 53

Não houve publicações relevantes.

23/03/2022 – EDIÇÃO 54

Não houve publicações relevantes.

24/03/2022 – EDIÇÃO 55

Não houve publicações relevantes.

25/03/2022 – EDIÇÃO 56

Não houve publicações relevantes.

26/03/2022 – EDIÇÃO 57

Não houve publicações relevantes.

3. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

21/03/2022 – EDIÇÃO Nº 66/2022

Não houve publicações relevantes.

22/03/2022 – EDIÇÃO Nº 67/2022

Não houve publicações relevantes.

23/03/2022 – EDIÇÃO Nº 68/2022

Não houve publicações relevantes.

23/03/2022 – EDIÇÃO Nº 69/2022

Não houve publicações relevantes.

24/03/2022 – EDIÇÃO Nº 70/2022

Não houve publicações relevantes.

24/03/2022 – EDIÇÃO Nº 71/2022

Não houve publicações relevantes.

25/03/2022 – EDIÇÃO Nº 72/2022

Não houve publicações relevantes.

25/03/2022 – EDIÇÃO Nº 73/2022

Não houve publicações relevantes.

4. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

21/03/2022 – EDIÇÃO 3470

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
18/03/2022, autorizou o que segue:
- EMBU DAS ARTES – suspensão do expediente presencial e dos prazos processuais
dos processos físicos no dia 21/03/2022, devendo ser observado o Comunicado Conjunto
nº 1.351/2020.

22/03/2022 – EDIÇÃO 3471

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
21/03/2022, autorizou o que segue:

EMBU DAS ARTES - suspensão do expediente forense presencial e dos prazos
processuais dos processos físicos, no período de 22 a 25 de março de 2022, devendo ser
observado o Comunicado Conjunto nº 1.351/2020.

LIMEIRA - CEJUSC – prorrogação da suspensão do expediente forense presencial e
dos prazos processuais dos processos físicos, no período 24/02 a 01/05/2022, devendo-se
observar as regras estabelecidas pelo Comunicado Conjunto nº 1351/2020, bem como a
realização das audiências já agendadas com início às 09 horas e término às 17 horas.
PRAIA GRANDE – VARA DA FAZENDA PÚBLICA - suspensão do expediente
forense presencial e dos prazos processuais dos processos físicos no dia 21/03/2022,
devendo ser observado o Comunicado Conjunto nº 1351/2020.

23/03/2022 – EDIÇÃO 3472

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
22/03/2022, autorizou o que segue:
PRESIDENTE PRUDENTE – prédio localizado à Rua Major Felício Tarabay n.º 1.017,
Vila Nova - Antecipação do encerramento do expediente forense no dia 21/03/2022, a partir
das 15 horas, com suspensão dos prazos processuais dos processos físicos na referida
data, devendo ser observado o Comunicado Conjunto nº 1351/2020.

RIBEIRÃO PRETO - Antecipação do encerramento do expediente forense no dia
21/03/2022, a partir das 17 horas, com suspensão dos prazos processuais dos processos
físicos na referida data, devendo ser observado o Comunicado Conjunto nº 1351/2020.

24/03/2022 – EDIÇÃO 3473

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
23/03/2022, autorizou o que segue:

CARAPICUÍBA - suspensão do expediente forense e dos prazos processuais dos
processos físicos no dia 13/04/2022, devendo ser observado o Comunicado 1.350/2020.

25/03/2022 – EDIÇÃO 3474

Não houve publicações relevantes.

5. DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

21/03/2022 – EDIÇÃO Nº 53/2022

Não houve publicações relevantes.

22/03/2022 – EDIÇÃO Nº 54/2022

PUBLICAÇÕES ADMINISTR ATIVAS

PRESIDÊNCIA

ORDEM DE SERVIÇO PRES Nº 27, DE 18 DE MARÇO DE 2022

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.ª REGIÃO , no uso de suas
atribuições regulamentares,

CONSIDERANDO que o Estado de São Paulo vem apresentando melhora contínua em
todos os indicadores epidemiológicos de monitoramento da evolução da pandemia de
COVID-19, conforme divulgado em Nota Técnica do Comitê Científico de Saúde do Estado
de São Paulo em17 de março de 2022;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 66.575 do Governo do Estado de São Paulo,
de 17 de março de 2022, que mantém a obrigatoriedade do uso de máscara facial em locais
destinados à prestação de serviços de saúde e nos meios de transporte coletivo de
passageiros e respectivos locais de acesso, facultando-se, portanto, a sua utilização nos
demais ambientes;

CONSIDERANDO a Resolução n.º 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, as medidas para retomada dos serviços

presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo
Coronavírus(COVID-19);

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta PRES/CORE n.º 28/2022 deste Tribunal
Regional Federal da 3.ª Região:

R ES OLVE:

Art. 1.º Alterar o art. 8º, inciso III, da Ordem de Serviço PRES nº 16, de 06 dejulho de 2020,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º.O ingresso e a permanência nas dependências do Tribunal deverão observar: [...]
III – o uso obrigatório de máscara individual de proteção de nariz e boca no Ambulatório Médico;

Art. 2.º Revogar o inciso IV e §1.º do art. 8.º da Ordem de Serviço PRES n.º 16, de 6 de
julho de 2020.

Art. 3.º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

23/03/2022 – EDIÇÃO Nº 55/2022

Não houve publicações relevantes.

24/03/2022 – EDIÇÃO Nº 56/2022

Não houve publicações relevantes.

25/03/2022 – EDIÇÃO Nº 57/2022

Não houve publicações relevantes.

6. NOTÍCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AUDITORES CONTESTAM INCLUSÃO DE REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES PR IVADAS NA
GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL

Para associação da categoria, membros do Sebrae e da Conampe não podem compor o
comitê gestor, sob pena de usurpação da competência tributária privativa atribuída aos
auditores fiscais.
Publicado em 21/03/2022

A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip)
acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a inclusão de representantes de
instituições privadas no Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN). A questão é objeto da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7091, distribuída ao ministro Alexandre de
Moraes.
Segundo a Anfip, o artigo 1º da Lei Complementar 188/2021, ao alterar o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), modificou a
composição e o funcionamento do comitê gestor - vinculado ao Ministério da Economia - e
ampliou o âmbito de aplicação de seu regime tributário. O CGSN passou a ser composto por
um representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
e um das confederações nacionais do segmento de micro e pequenas empresas, além dos
membros originais (quatro representantes da União, dois dos estados e do Distrito Federal
e dois dos municípios).
Ainda conforme o dispositivo questionado, o comitê será responsável pela tributação,
pela fiscalização, pela arrecadação, pela cobrança, pela dívida ativa e por outros pontos
relacionados ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Competência tributária

Para a associação, essas atribuições, bem como a inclusão de membros do Sebrae
e da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores

Individuais (Conampe) na composição do comitê, entram na seara tributária que compete
exclusivamente aos auditores fiscais.
A Anfip pede, liminarmente, que seja suspensa a norma questionada, a fim de que o
comitê gestor opere em sua composição originalmente prevista na lei, antes das
modificações da LC 188/2021, e, no mérito, a sua inconstitucionalidade.
STF VAI DECIDIR DISPUTA ENTRE APPLE E GRADIENTE SOBRE USO DE MARCA

A matéria, que envolve o uso do termo “iphone”, teve repercussão geral reconhecida.
Publicado em 21/03/2022

Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
repercussão geral da matéria debatida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE)
1266095, que envolve a disputa entre a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) e a Apple Inc. pela
exclusividade do uso da marca “iphone” no Brasil. A Gradiente recorre de decisão do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que manteve a nulidade parcial de registro de marca
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A controvérsia chegou a ser
submetida ao Centro de Conciliação e Mediação do STF em 2020, mas não houve acordo
entre as partes.

Disputa

O caso teve início em ação apresentada em 2013 pela Apple, visando à nulidade do
registro da marca mista “Gradiente iphone” junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (Inpi). A empresa ressaltou seu histórico empresarial, lembrando que a família de
produtos ’i-’ ( iMac, iBook, iPad, etc.) está relacionada a ela, e a Gradiente só poderia utilizar
a expressão completa “Gradiente iphone”, mas não o termo isoladamente, que atualmente
é identificado com seu produto.
A Gradiente, por sua vez, argumentou que havia submetido a marca ao INPI em
20/3/2000, quando a Apple ainda não atuava no ramo de telefonia celular, e obtido a
concessão do registro em 2/1/2008. Disse que fizera uso da marca em demonstração e, por

um período, deixara de utilizá-la por razões financeiras (que resultaram em pedido de
recuperação judicial), retomando o uso no prazo legal.

Alteração no mercado

No exame do caso, o TRF-2 manteve sentença em que foi declarada a nulidade do
registro e determinou que o Inpi fizesse ressalva quanto ao uso do nome, de modo a deixar
claro que a Gradiente não tem exclusividade sobre a palavra “iphone” isoladamente. Para o
TRF-2, não se pode desconsiderar que, entre o depósito da marca no Inp e a da concessão
do registro, o mercado envolvendo o iPhone da Apple Inc. sofreu significativa alteração, e a
empresa havia consolidado o uso do termo na identificação de seus aparelhos celulares.
Esse contexto não poderia ter sido desconsiderado pelo Inpi, e a demora na análise do
pedido não permitiria ao órgão retroagir a situação fática do ano de 2000, criando
insegurança para os envolvidos.

Princípios

Na manifestação em que reconhece a repercussão geral da matéria, o relator, ministro
Dias Toffoli, explica que a discussão está em saber se a demora na concessão do registro
pelo Inpi pode resultar na não exclusividade sobre a marca por quem a depositou, em razão
do surgimento, nesse período, de uso mundialmente consagrado da mesma marca por
concorrente. Para o ministro, trata-se de matéria constitucional relevante do ponto de vista
econômico, social e jurídico, levando-se em conta os princípios da livre iniciativa e da livre
concorrência, a ser decidida pelo STF.

Mercado dinâmico

Segundo Toffoli, a finalidade da marca é diferenciar determinada mercadoria, produto
ou serviço de seus concorrentes. Ela interessa tanto aos empreendedores, que podem
explorá-la economicamente sob certa proteção, quanto aos consumidores, que conseguem
identificar a procedência, a qualidade e as principais características do produto.

Além disso, para o relator, é preciso considerar que o mundo empresarial é
extremamente dinâmico, o que faz com que novos produtos e novas marcas surjam com
grande velocidade, demonstrando que a matéria em debate ultrapassa o interesse subjetivo
das partes. “O conflito quanto ao uso de determinado signo distintivo poderá surgir entre
outras empresas e, ainda, envolvendo diversas outras mercadorias, produtos ou serviços,
mormente quando se consideram o dinamismo empresarial e a globalização”, concluiu.
Ainda não há data para que o processo tenha seu mérito analisado pelo Plenário do
STF.
STF DECIDE QUE ENTIDADES RELIGIOSAS QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL PODEM
TER IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Além da renda e do patrimônio da entidade, a imunidade pode alcançar impostos sobre
importação de bens para atividades institucionais.
Publicado em 22/03/2022

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que entidades religiosas podem se
beneficiar da imunidade tributária conferida às instituições de assistência social,
abrangendo, além de impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, os tributos sobre a
importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 630790, com repercussão geral
reconhecida (Tema 336), o Tribunal entendeu que a filantropia exercida com base em
preceitos religiosos não desvirtua a natureza assistencial das entidades, para fins de direito
à imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal.

Ausência de requisitos

O recurso foi interposto pela Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados contra
decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que considerou inaplicável a
imunidade tributária referente ao imposto de importação e ao imposto sobre produtos
industrializados sobre papel especial para impressão de bíblias, entre outros bens, pois suas
atividades institucionais não se caracterizariam como assistência social. Para o TRF-3,

estariam ausentes os requisitos da generalidade e da universalidade da prestação
assistencial.
No STF, a associação afirmava ser entidade beneficente de assistência social,
devidamente certificada pelos órgãos competentes e com caráter filantrópico reconhecido
em documentos públicos.

Universalidade

O colegiado acompanhou o voto do relator, ministro Luís Roberto Barroso, no sentido
de que as ações assistenciais exercidas por entidades religiosas são compatíveis com o
modelo constitucional brasileiro de assistência social.
O ministro explicou que o caráter universal das ações assistenciais (prestadas a todos
que necessitarem, independentemente do pagamento de contribuições, tendo como
objetivos, entre outros, a proteção à família, à maternidade e à infância) é exigível somente
do Estado. A universalidade esperada das entidades privadas é que dirijam suas ações
indistintamente à coletividade por elas alcançada, especialmente às pessoas em situação
de vulnerabilidade ou risco social - ou seja, não pode haver discriminação entre os assistidos
ou coação para que passem a aderir aos preceitos religiosos em troca de terem suas
necessidades atendidas.

Importação

Ainda na avaliação do relator, a imunidade não deve ser restrita ao patrimônio, à renda
ou aos serviços decorrentes: ela abrange, também, eventuais propósitos paralelos, desde
que os valores obtidos sejam revertidos à consecução dos seus objetivos sociais.
Esse entendimento foi reafirmado recentemente no julgamento do RE 611510 (Tema
328), em que se definiu que a imunidade em questão abrange o Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) incidente sobre as operações financeiras de partidos políticos e suas
fundações, de entidades sindicais dos trabalhadores e de instituições de educação e de
assistência social sem fins lucrativos "O alcance da imunidade é determinado pela
destinação dos recursos auferidos pela entidade, e não pela origem ou natureza da renda",
explicou Barroso.

Provimento

No caso concreto, o Tribunal acompanhou o relator para dar provimento ao recurso,
por reconhecer a finalidade assistencial da entidade religiosa recorrente (capacitação e
habilitação de pessoas com deficiência e doação de recursos materiais e pecuniários a
entidades afins) e o seu direito à imunidade, inclusive em relação aos impostos incidentes
sobre as importações de produtos a serem utilizados nas atividades assistenciais.
O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, votou pelo provimento parcial para
reformar a decisão do TRF-3 na parte em que afastou a natureza jurídica de assistência
social da associação, mantendo-a no ponto em que deixou de reconhecer à entidade
religiosa a imunidade tributária sobre os impostos de importação.

Tese

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "As entidades religiosas podem se
caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade
tributária prevista no artigo 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos
sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de
bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários".
STF FIXA TESE SOBRE INCIDÊNCIA DE PIS/C OFINS SOBRE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO

As taxas devem ser tributadas na origem.
Publicado em 22/03/2022

O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de repercussão geral (Tema 1024)
referente ao julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1049811, em que decidiu que as
taxas pagas às administradoras de cartões de crédito e débito devem ser incluídas, pelas
empresas vendedoras, na sua base de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Segundo a decisão de mérito da Corte, de setembro de 2020, as taxas administrativas
que posteriormente serão repassadas às empresas de cartões de crédito devem ser
tributadas na origem, por constituírem custo operacional a ser incluído na receita das
empresas que receberam o pagamento por cartão.
O colegiado fixou a tese na sessão virtual encerrada em 18/3, acolhendo a proposta
do ministro Alexandre de Moraes, com a seguinte redação: “É constitucional a inclusão dos
valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao
PIS e à Cofins devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito
e débito”.
MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA SUSPENDE AÇÕES JUDICIAIS SOBRE EXCESSOS DE
LINGUAGEM DE JUÍZES

A liminar foi deferida em ação ajuizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
Publicado em 23/03/2022

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a
suspensão dos processos judiciais que visam condenar o poder público com fundamento em
impropriedade ou excesso de linguagem de magistrados em atos ou manifestações
jurisdicionais. Ele concedeu medida liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 774, ajuizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Pedido

Na ação, Bolsonaro requer que o STF interprete dispositivos da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional (Loman) e do Código de Processo Civil (CPC) para estabelecer que
essas normas não autorizam pedidos de responsabilidade civil baseado unicamente no
excesso ou na impropriedade da linguagem utilizada em atos jurisdicionais. Os dispositivos
preveem que o juiz responderá por perdas e danos quando atuar com dolo e fraude no
exercício das suas funções.
O presidente alega que a liberdade de expressão dos juízes no exercício da
magistratura é indispensável para a garantia do livre convencimento motivado, da

independência e da inafastabilidade da jurisdição. Por isso, a seu ver, eventual excesso
decorrente do uso impróprio de linguagem somente pode ser apurado no campo disciplinar
pelas Corregedorias dos tribunais e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Risco

Segundo o relator, há o risco de que decisões judiciais proferidas em possível
desconformidade com o que vier a ser decidido pelo STF na ação resultem na condenação
do poder público ao pagamento de indenizações de difícil ou impossível reversão. Em razão
disso, sem analisar as teses defendidas na ADPF, ele considerou recomendável, no atual
momento processual, conceder a cautelar.
O ministro André Mendonça assinalou, ainda, que a jurisprudência do Supremo
admite a possibilidade de suspensão de processos judiciais que versem sobre temática que
esteja em discussão no âmbito da jurisdição constitucional, tendo em vista a necessidade
de uma solução jurídica uniforme e estável.

7. NOTÍCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A PERDA DO QUE NUNCA SE TEVE: A EVICÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

Publicado em 20/03/2022

O vocábulo "evicção" vem do latim evictio e significa desapossar judicialmente ou
recuperar uma coisa. Para o direito civil, evicção é a perda de um bem por ordem judicial ou
administrativa, em razão de um motivo jurídico anterior à sua aquisição.
Em outras palavras, é a perda de um bem pelo adquirente, em consequência de
reivindicação feita pelo verdadeiro dono. Um exemplo de evicção se dá quando alguém
vende um objeto e, posteriormente, descobre-se que ele não pertencia ao vendedor, mas a
um terceiro.
Como explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo de Tarso
Sanseverino, no Recurso Especial 1.342.345, a evicção, segundo os artigos 447 e
seguintes do Código Civil, consiste na perda total ou parcial da propriedade de bem
adquirido em virtude de contrato oneroso, por força de decisão judicial ou ato administrativo
praticado por autoridade com poderes para a apreensão da coisa – por exemplo, um
delegado de polícia ou a Receita Federal.
Segundo Sanseverino, além das hipóteses tradicionais de perda da coisa por decisão
judicial, passou-se a reconhecer a ocorrência de evicção também nos casos de apreensão
por ato administrativo praticado por autoridade com poderes para isso.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se nesse sentido, exigindo
apenas que a apreensão pela autoridade administrativa decorra de fato anterior à aquisição
do bem", afirmou.
Sobre os efeitos da evicção, Sanseverino observou que o artigo 450 do Código
Civil estabelece que o adquirente que perdeu o bem pode postular as seguintes medidas:
restituição integral do preço pago; indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;
indenização pelas despesas dos contratos e demais prejuízos resultantes da evicção; e
ressarcimento das despesas processuais com custas e honorários de advogado.

Nesta matéria, são apresentados alguns julgados do STJ que permitem compreender
com mais clareza quando é possível falar de evicção, quais são as consequências desse
instituto e qual é o prazo para pleitear eventual indenização pela perda do bem.

Restituição integral do valor

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o evicto, pela perda sofrida, tem
o direito à restituição integral do valor do bem, calculado ao tempo em que dele foi
desapossado – ou seja, ao tempo em que se evenceu.
Com base nesse entendimento, a Quarta Turma, por unanimidade, em setembro de
2020, negou o pedido para analisar recurso especial que defendia que a restituição
correspondente a um imóvel, em decorrência do reconhecimento da evicção, considerasse
o valor do negócio celebrado entre as partes litigantes, e não o preço de mercado apurado
em perícia (AREsp 1.587.124).
No mesmo sentido, foram apreciados o AREsp 363.825 e o REsp 132.012, quando
a corte concluiu que a pessoa condenada a fazer o ressarcimento deveria pagar ao evicto o
valor do bem apurado no momento em que se deu a evicção, correspondente à perda
sofrida, como preceitua o artigo 450, parágrafo único, do Código Civil.

Exercício dos direitos resultantes da evicção

Para que o evicto possa exercer os direitos resultantes da evicção, na hipótese em
que a perda da coisa tenha sido determinada pela Justiça, não é necessário o trânsito em
julgado da decisão. Esse foi o entendimento da Quarta Turma ao apreciar o Recurso
Especial 1.332.112.
Segundo o relator, ministro Luis Felipe Salomão, há situações em que os efeitos da
privação do bem se consumam a despeito da existência de decisão judicial ou de seu trânsito
em julgado, desde que haja a efetiva ou iminente perda da posse ou da propriedade, e não
uma mera cogitação da perda ou limitação desse direito.
Para o magistrado, embora o trânsito em julgado confira o respaldo ideal para o
exercício do direito oriundo da evicção, não se pode ignorar que, muitas vezes, o processo
permanece ativo por muitos anos, ocasionando prejuízos consideráveis advindos da

constrição imediata dos bens do evicto, que aguarda, "impotente", o trânsito em julgado da
decisão que já lhe assegurava o direito.
Salomão lembrou que o Código Civil de 1916 somente admitia a evicção mediante
sentença transitada em julgado. Todavia, o Código Civil de 2002, "além de não ter
reproduzido esse dispositivo, não contém nenhum outro que preconize expressamente a
referida exigência".
Dessa forma, "ampliando a rigorosa interpretação anterior, jurisprudência e doutrina
passaram a admitir que a decisão judicial e sua definitividade nem sempre são
indispensáveis para a consumação dos riscos oriundos da evicção", concluiu o relator.

Responsabilidade negocial

Para a ministra Nancy Andrighi, a evicção representa um sistema especial de
responsabilidade negocial decorrente da perda total ou parcial de um direito, atribuído, por
sentença, a outrem, cujo direito é anterior ao contrato de onde nasceu a pretensão do evicto.
"Se tal direito não existe ou se, existindo, dele não for privado, total ou parcialmente, o
reivindicante, não há falar em evicção", afirmou a magistrada no julgamento do REsp
1.779.055.
No caso julgado pela Terceira Turma, um procurador munido de procuração em causa
própria celebrou contrato de compra e venda de imóvel com terceiros, mas a propriedade do
mandante foi considerada inexistente por sentença.
Dessa forma, a hipótese de evicção foi afastada, pois o imóvel objeto do contrato
celebrado entre o mandatário e os compradores não coincidia com o imóvel cujo domínio foi
atribuído a terceiro por sentença judicial transitada em julgado, exarada na ação de
reintegração de posse ajuizada pelos compradores.
Assim, para a ministra, se o imóvel objeto do contrato não existia, seu domínio não
poderia ter sido transferido, pois isso seria transferir o domínio de nada.
Por outro lado, se o imóvel existe, mas não corresponde ao objeto da ação de reintegração
de posse ajuizada pelos compradores, não foram eles privados do bem que consta da
escritura. "Em nenhuma das duas hipóteses, portanto, se caracteriza a evicção", completou
a magistrada.

Pagamento de dívida para evitar evicção

Em abril de 2021, o STJ confirmou o entendimento de que, se o adquirente de um
imóvel afasta a evicção mediante a quitação da dívida de terceiro, cabe-lhe mover ação de
indenização contra quem lhe vendeu o bem, responsável por salvaguardá-lo dos efeitos de
uma possível evicção.
O REsp 1.907.398, analisado pela Terceira Turma, tratou do caso de uma empresa
que adquiriu um imóvel em 2002, não sem antes se certificar de que não havia pendência
judicial ou fiscal contra a vendedora.
No entanto, algum tempo depois, ela foi surpreendida com a penhora do bem,
determinada em execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra a proprietária anterior.
Para evitar o leilão, a empresa efetuou o pagamento da dívida previdenciária e, ao
ajuizar ação regressiva contra a vendedora, fundamentou seu pedido no instituto da subrogação, previsto no artigo 346, II e III, do Código Civil.
O ministro Villas Bôas Cueva, ao analisar o recurso da vendedora do imóvel, reformou
o acórdão recorrido e esclareceu que não é adequada a propositura de ação regressiva
fundada no instituto da sub-rogação, se o alienante não era o responsável pelo pagamento
da dívida quitada pelo adquirente.
O magistrado lembrou que a jurisprudência do STJ entende que, tendo o próprio
comprador afastado a evicção mediante a quitação da dívida de terceiro, cabe-lhe mover
ação indenizatória contra o alienante, para se ressarcir das quantias desembolsadas.
Isso porque, segundo o relator, "os pressupostos para o reconhecimento do direito de
regresso em favor do terceiro que efetiva o pagamento de determinada dívida para não ser
privado de direito sobre imóvel são substancialmente distintos daqueles necessários para se
reconhecer o dever de indenizar, que pressupõe a existência de dano, culpa e nexo causal.
Villas Bôas Cueva destacou ainda que, na ação de indenização, o alienante poderia
ser responsabilizado diretamente pelos prejuízos causados ao adquirente, especialmente se
constar da escritura de compra e venda a inexistência de qualquer ação ou ônus pendente
sobre o imóvel.

Transferência livre e desembaraçada de veículo

Caracteriza evicção a inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e
desembaraçada de veículo objeto de compra e venda. Essa foi a conclusão da Terceira
Turma no julgamento do REsp 1.713.096.
Para o colegiado, a inclusão de um gravame capaz de reduzir a serventia do veículo
também caracteriza a evicção, mesmo inexistindo a perda da posse ou do domínio do bem
por parte do comprador e da agência que intermediou o negócio.
Conforme a relatora, ministra Nancy Andrighi, não se sustentou a tese de que a
decisão irrecorrível, que libera o veículo de qualquer restrição em seu cadastro, afasta por
completo a alegada evicção, fundamento para o pedido indenizatório.
"Conquanto, realmente, tenha a adquirente se mantido na posse do veículo por
determinado período de tempo, o fato de ter sido em seguida constituído o gravame,
tornando necessário o ajuizamento de embargos de terceiro para que ela pudesse obter a
respectiva liberação para efetuar o registro, evidencia o rompimento da sinalagmaticidade
das prestações, na medida em que se obrigou o recorrente – alienante – a promover a
transferência livre e desembaraçada do bem à adquirente, sob pena de responder pela
evicção", afirmou a relatora.
Para Nancy Andrighi, é dever do alienante transmitir ao adquirente do veículo o direito
sem vícios não consentidos. Dessa forma, fica caracterizada a evicção na hipótese de
inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada do veículo
para o novo proprietário.
Diante disso, decidiu a turma, "deve ser a intermediadora do negócio jurídico de
compra e venda de veículo ressarcida dos prejuízos causados pelo alienante, em virtude da
resolução do contrato por conta da ocorrência da evicção".
Em seu voto, Nancy Andrighi mencionou ainda que o Código de Processo Civil
revogou expressamente o artigo 456 do Código Civil de 2002, dispondo o parágrafo 1º do
artigo 125 do CPC que, na hipótese de evicção, o direito regressivo será exercido por ação
autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for
permitida.

Prazo prescricional para ressarcimento por evicção

"Seja a reparação civil decorrente da responsabilidade contratual ou extracontratual,
ainda que exclusivamente moral ou consequente de abuso de direito, a prescrição das
pretensões dessa natureza originadas sob a égide do novo paradigma do Código Civil de
2002 deve observar o prazo comum de três anos."
Com base nesse entendimento, a Terceira Turma julgou o REsp 1.577.229,
interposto em ação de ressarcimento de prejuízo decorrente de evicção.
Como o ordenamento jurídico brasileiro não prevê expressamente o prazo
prescricional para ações de indenização decorrentes da evicção, o colegiado discutiu qual
prazo deveria ser aplicado: o especial, de três anos, baseado no artigo 206, parágrafo 3º,
IV ou V, do Código Civil, ou o prazo geral, de dez anos, previsto no artigo 205 e aplicado
no acórdão recorrido.
Ao decidir, a relatora, ministra Nancy Andrighi, citou decisão da Segunda Seção,
tomada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.360.969), na qual o colegiado firmou o
entendimento de que "não há mais suporte jurídico legal que autorize a aplicação do prazo
geral, como se fazia no regime anterior, simplesmente porque a demanda versa sobre direito
pessoal".
De acordo com Nancy Andrighi, como a garantia por evicção representa um sistema
especial de responsabilidade negocial, infere-se que "a natureza da pretensão deduzida
nesta ação é tipicamente de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual, a qual,
seguindo a linha do precedente supramencionado, submete-se ao prazo prescricional de
três anos".

Garantia dos riscos da evicção

Para a Terceira Turma, o risco da evicção não atinge a instituição financeira que
apenas financiou a compra do bem. O entendimento foi adotado pelo colegiado no
julgamento do EREsp 1.342.145, que eximiu o Banco Volkswagen da obrigação de ressarcir
a empresa compradora de um carro financiado que foi apreendido pela Receita Federal por
causa de problemas na importação. A empresa adquiriu o veículo do primeiro comprador,
que lhe transferiu o financiamento.

De acordo com o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o dever de garantir os
riscos da evicção é restrito ao alienante do veículo e não se estende à instituição que
concedeu o financiamento sem ter vínculo com o importador.
Inicialmente, um consumidor firmou contrato de alienação fiduciária com o banco para
a aquisição de um Porsche Carrera modelo 911. Depois, vendeu o veículo para uma
empresa e repassou o financiamento, com a anuência da instituição financeira.
O automóvel, porém, foi apreendido pela Receita Federal devido a irregularidades na
importação. A empresa ajuizou ação contra o espólio do vendedor e o banco. O Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP) não reconheceu a ilegitimidade passiva do banco, por entender
que todos aqueles que participaram do negócio devem responder pelos prejuízos suportados
por terceiro. Em recurso ao STJ, o banco insistiu na alegação de ilegitimidade.
Em seu voto, Sanseverino explicou que a responsabilidade pelos riscos da evicção é
do vendedor e, desde que não haja no contrato cláusula de exclusão dessa garantia, o
comprador que perdeu o bem poderá pleitear a restituição do que pagou. No caso julgado,
entretanto, o ministro concluiu que essa restituição não poderia ser exigida do banco.
Isso porque, de acordo com o magistrado, precedentes do STJ excluem a
responsabilidade da instituição financeira em relação a defeitos do produto financiado:
no REsp 1.014.547, a Quarta Turma isentou o banco porque ele apenas forneceu o dinheiro
para a compra.
"Não há possibilidade de responsabilização da instituição financeira, que apenas
concedeu o financiamento para a aquisição do veículo importado, sem que se tenha
evidenciado o seu vínculo com o importador", concluiu Sanseverino.

Boa-fé é requisito essencial

Quando reconhecida a má-fé do comprador de imóvel no momento de fechar o
negócio, ele não pode, sob o argumento de ocorrência de evicção, propor ação de
indenização para reaver do vendedor o valor gasto na aquisição do bem.
A decisão foi dada pelo ministro Marco Aurélio Bellizze no AREsp 1.597.745, que
confirmou acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) no sentido da
impossibilidade de aplicar o teor do artigo 449 do Código Civil – segundo o qual "tem direito

o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção" –
em caso que envolveu uma fazenda alvo de litígio.
O imóvel rural foi vendido por preço bem abaixo do mercado, por estar pendente de
julgamento uma discussão possessória. Após a compra, assumindo o risco de eventual
ineficácia no regular exercício da sua posse, o comprador foi expulso do local e entrou com
ação indenizatória para ter de volta o valor pago.
O espólio do comprador questionou o acórdão, afirmando que a corte estadual não
reconheceu seu direito à restituição do valor pago ao vendedor, que alienou o imóvel e
recebeu, mas não transferiu a propriedade. Alegou que nunca se soube que havia invasores
na área; portanto, os herdeiros não poderiam sofrer os prejuízos decorrentes da
impossibilidade de complementação da transação.
Segundo Bellizze, para a configuração da evicção e a consequente extensão de seus
efeitos, exige-se a boa-fé do adquirente; porém, no caso julgado, diante das provas e dos
termos contratuais apresentados, o TJMT concluiu pela ausência de boa-fé e pelo
conhecimento prévio acerca dos problemas possessórios que envolviam o imóvel.
Dessa forma, entendeu o ministro, a ausência de boa-fé do comprador e o seu
conhecimento prévio sobre a situação do imóvel afastaram o direito à restituição do valor
com base na evicção.
JUROS DE MORA RELATIVOS A DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS VENCIDOS DEVEM IN CIDIR
DESDE A INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Publicado em 22/03/2022

No âmbito da ação renovatória, inexistindo prazo fixado na sentença para a quitação
das diferenças dos aluguéis vencidos, os respectivos juros de mora devem incidir desde
a intimação dos executados para pagamento na fase de cumprimento de sentença,
conforme o artigo 523, caput, do Código de Processo Civil.
O entendimento foi firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ao reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que havia considerado a
data de apuração de um novo laudo pericial o termo inicial dos juros moratórios relativos às
diferenças de aluguéis.

A controvérsia teve origem em ação renovatória de locação de imóvel ajuizada por
uma empresa de telefonia, objetivando a renovação compulsória do contrato firmado com os
donos de área comercial destinada à colocação de antenas. O juízo de primeiro grau
determinou o novo valor do aluguel e fixou as diferenças devidas em R$ 37.897,17, com
juros de mora de 1% ao mês, desde a data apurada no laudo pericial.
Ao recorrer ao STJ, a operadora alegou ofensa ao artigo 73 da Lei 8.245/1991 e
ao artigo 397 do Código Civil, ao argumento de que, em ação renovatória julgada
procedente, os juros de mora relativos às diferenças de aluguéis apuradas devem incidir
desde o trânsito em julgado.

Novo aluguel é devido desde o fim do contrato anterior

Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, a sentença que julga procedente a ação
renovatória possui natureza constitutiva – na medida em que cria novo contrato de locação
entre as partes que se justapõe ao anterior – e, muitas vezes, condenatória – quando fixa
novo valor para o aluguel.
Segundo ela, a sentença de procedência do pedido renovatório produz efeitos ex
tunc, ou seja, "o novo aluguel é devido desde o primeiro dia imediatamente posterior ao fim
do contrato primitivo". A magistrada explicou que, fixado o novo valor, "pode remanescer
saldo relativo às diferenças de aluguéis vencidos em favor do locador ou do locatário, a
depender de o novo valor ser, respectivamente, maior ou menor do que o original".
Assim, conforme a magistrada, as diferenças dos aluguéis vencidos, se existentes,
serão executadas nos próprios autos da ação renovatória e pagas de uma só vez, como
preceitua o artigo 73 da Lei 8.245/1991. Tal dispositivo – acrescentou – se refere "àquelas
hipóteses que ocorrem com grande frequência, nas quais a ação renovatória ajuizada se
encerra após o término do prazo do contrato a renovar".

No momento da citação, ainda não se sabe o valor das diferenças

Segundo a relatora, o entendimento consagrado de que, em regra, os juros
de mora incidem desde a citação não se aplica à hipótese de ação renovatória de aluguel.
Isso porque, na renovatória, a citação não constitui o devedor em mora, pois, quando da sua

ocorrência, ainda não é possível saber quem será o credor e quem será o devedor das
diferenças, se existentes – o que somente ficará claro após o trânsito em julgado (REsp
86.093).
"Deve-se considerar que, no momento da citação, a dívida relativa às diferenças dos
aluguéis, se existente, é ainda ilíquida, pois somente com a prolação da sentença ou
posterior liquidação – se necessário – é que se estará diante de dívida certa, líquida e
exigível", completou.
A ministra destacou ainda que não se pode falar em mora desde a citação pois "a
própria Lei do Inquilinato exige que o locatário ajuíze a ação renovatória no primeiro
semestre do último ano de vigência do contrato primitivo", de modo que, em regra, quando
ocorre a citação, ainda existe, é válido e eficaz o contrato anterior – ao qual o locatário está,
nesse momento, adstrito.
Diante disso, afirmou Nancy Andrighi, o termo inicial dos juros de mora relativos às
diferenças dos aluguéis vencidos será a data para pagamento fixada na própria sentença
transitada em julgado (mora ex re) ou a data da intimação do devedor – prevista no artigo
523 do CPC – para pagamento na fase de cumprimento de sentença (mora ex persona).
BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PARA COMPENSAR PANDEMIA NÃO PODEM SER
ESTENDIDOS A ESTADOS SEM LEI ESPECÍFICA

Publicado em 23/03/2022

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de uma
empresa que, alegando dificuldade para quitar seus débitos com o fisco estadual em razão
da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, pretendia obter benefícios tributários
equivalentes aos concedidos em nível federal.
Para o colegiado, não é possível, sem lei específica do próprio estado, estender para
tributos estaduais os efeitos de normas aplicáveis no âmbito dos tributos federais ou do
Simples Nacional, ou mesmo os benefícios concedidos por alguma outra unidade da
Federação.
Em mandado de segurança, no qual imputou à decretação de calamidade pública no
estado os problemas que passou a enfrentar, a empresa pleiteou a suspensão do pagamento

de tributos estaduais já parcelados, no período de março a dezembro de 2020, com a
transferência de seu vencimento para o fim do parcelamento.

Tripartição dos poderes e igualdade material

De acordo com a impetrante, a Portaria 12/2012 do Ministério da Fazenda autorizou
a postergação do pagamento de tributos federais para os contribuintes de municípios
abrangidos pela decretação de calamidade pública em nível estadual, e essa norma, por
simetria, deveria ser aplicada também aos tributos estaduais. Ela acrescentou que igual
medida foi adotada pela Portaria 218/2020 da Receita Federal para os contribuintes de
áreas do Espírito Santo colocadas sob estado de calamidade por decreto estadual.
Sustentando haver ofensa ao princípio da isonomia, a empresa apontou ainda que
a Resolução 152/2020 do Conselho Gestor do Simples Nacional prorrogou o vencimento
de parcelamentos para as empresas integrantes do sistema, e que a Resolução 4.532/2020
da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro tomou igual providência quanto aos
tributos estaduais. Segundo a impetrante, não seria isonômico a administração pública
direcionar suas políticas de auxílio durante a pandemia apenas para as micro e pequenas
empresas.
O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), sob o
fundamento de que cabe aos estados legislar sobre os tributos de sua responsabilidade –
inclusive no que diz respeito a isenções, prorrogações e cobranças – e que qualquer decisão
do Judiciário contrariando tal premissa violaria a autonomia do ente federado e a tripartição
dos poderes.
A corte local considerou ainda que não há quebra de isonomia, pois a igualdade
material pressupõe tratamento desigual, na medida de suas desigualdades, para os que se
encontram em situação de maior vulnerabilidade – caso das micro e pequenas empresas.

Não cabe ao Judiciário definir políticas públicas a serem adotadas pelo Executivo

A relatora do recurso da empresa no STJ, ministra Assusete Magalhães, destacou
que, embora o Judiciário reconheça os efeitos negativos da Covid-19 na atividade
econômica, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando um caso parecido, declarou que

não cabe ao juiz decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas
públicas devem ser adotadas para amenizar os prejuízos da pandemia, sob pena de
substituir a atuação dos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado.
A magistrada mencionou que, para o STF, "a intervenção do Poder Judiciário na
esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade
e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em
vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo".
Diante disso, a relatora, seguida de forma unânime pela turma julgadora, manteve
o acórdão do tribunal estadual.

8. NOTÍCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

LOJA DE ROUPAS É ISENTA DE MULTA POR ATRASO PREVISTA EM ACORDO EM RAZÃO DA
PANDEMIA

A empresa atrasou em sete dias pagamento da parcela.
Publicado em 22/03/2022

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso de uma vendedora
da Dress To Clothing - Boutique Ltda., de Belo Horizonte (MG), contra decisão que isentou
a empresa de multa por ter pago parcela referente a acordo judicial assinado em 2019 com
atraso de sete dias. Para a maioria do colegiado, a crise econômica gerada pela pandemia
atingiu amplamente o setor econômico e não pode ser ignorada.

Acordo homologado

Contratada em 2015, a vendedora foi dispensada em abril de 2017 e ajuizou a ação
trabalhista com pedido de várias parcelas. Em dezembro de 2019, ela e a empresa fizeram
acordo, homologado em juízo, no valor total de R$ 23 mil, em quatro parcelas de R$ 5.750,
com vencimento no dia 9 de cada mês, a partir de janeiro de 2020, sob pena de multa de
50% sobre a parcela vencida, em caso de atraso.

Última parcela x pandemia

Com o início da pandemia da covid-19, a empresa requereu a suspensão do
pagamento da última parcela, com vencimento em 9/4/2020, até o fim do estado de
calamidade pública declarado pelo município (até 31/12/2020) ou, sucessivamente, até 30
dias após a reabertura do comércio e das demais atividades econômicas em Belo Horizonte.
O pedido foi indeferido pelo juízo da execução.
Em 15/4/2020, a trabalhadora requereu a penhora online do valor, acrescido da multa
de 50%. Mas, no dia seguinte, a empresa quitou a parcela, justificando o atraso com a grave

crise financeira que vinha enfrentando, e requereu o afastamento da penalidade, alegando
que teria cumprido a obrigação. A multa, porém, foi mantida pelo juízo da execução.
A Dress To apelou, então, ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), que
considerou a boa-fé da empregadora e a justa causa pelo atraso no cumprimento da
obrigação. Ainda segundo o TRT, não foi demonstrado prejuízo decorrente do atraso.

Pandemia

Prevaleceu, no julgamento do recurso de revista da trabalhadora, o voto da ministra
Dora Maria da Costa. “A crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus é fato notório
e excepcional, que atingiu amplamente o setor econômico mundial e não deve ser ignorado”,
afirmou. Segundo ela, a empresa não deixou de observar o prazo estipulado de forma
culposa, deliberada e injustificada.
A relatora, ministra Delaíde Miranda Arantes, ficou vencida, ao votar pela redução da
multa para 20%. “Ainda que o atraso tenha sido de poucos dias, o fato é que a transação foi
realizada e entabulada pelas partes, sem notícia de vício de consentimento, não sendo
razoável excluir por completo a cláusula penal livremente pactuada”, afirmou.
AUSÊNCIA DO MPT NÃO IMPEDE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE MÃE DE MENOR E
EMPRESA

A ação foi ajuizada em nome da criança, com pedido de indenização pela morte do pai.
Publicado em 23/03/2022

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do
Trabalho rejeitou recurso do Ministério Público do Trabalho (MPT) contra decisão que
reconheceu a validade do acordo firmado pela mãe de uma criança, então com três anos,
para receber R$ 225 mil de indenização da Vale do Rio Grande Reflorestamento Ltda., de
Catalão (GO). Segundo o colegiado, a presença da representante legal do menor afasta a
necessidade de intervenção do MPT.

Acordo

Após a morte do marido, em setembro de 2011, vítima de acidente de trabalho, a
viúva ajuizou reclamação trabalhista em seu nome e no do filho, pedindo reparação por
danos materiais de ⅔ do último salário do empregado, até que o menino completasse 25
anos, e por danos materiais, no valor de R$ 250 mil para cada um. Em janeiro de 2014, no
curso foi processo, foi firmado o acordo, homologado pelo juízo da Vara do Trabalho de
Ituiutaba (MG) em audiência para a qual o MPT não fora intimado para o homologou. A
decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

Intervenção

Com o esgotamento das possibilidades de recurso, o MPT ajuizou ação rescisória
visando à anulação do acordo, por entender que ele era prejudicial à criança. O órgão
sustentou que, em ações em que haja interesse de menor, é obrigatória a sua intervenção
e, no caso, embora o juízo tivesse determinado sua intimação, a secretaria da Vara não
havia cumprido a determinação.
De acordo com a argumentação do MPT, as partes não haviam levado em conta o
pedido de pensionamento mensal, expressamente requerido na ação. “Trata-se de verba de
fundamental importância para a garantia do sustento da criança”, sustentou. Se estivesse
presente à audiência, o Ministério Público jamais teria concordado com os valores
ajustados”.
Todavia, o TRT julgou improcedente a ação rescisória, com o entendimento de que
não era obrigatória a intervenção do MPT em primeira instância, pois a criança estava
representada pela mãe.

Renúncia

No recurso ao TST, o MPT alegou que boa parcela do valor acordado fora destinada
ao pagamento de honorários advocatícios, “o que reduziu ainda mais o montante do menor”.
Na sua avaliação, o acordo revelava verdadeira renúncia ao direito a alimentos, em afronta
ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990, artigo 22).

Representante legal

O relator, ministro Douglas Alencar, votou pela manutenção da decisão do TRT, por
entender que estava presente a mãe do menor, sua representante legal. O ministro observou
que, de acordo com o artigo 793 da CLT, a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será
feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do
Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou por curador nomeado em juízo.

Acordo válido

Para o ministro, não há nulidade a ser declarada em razão da ausência de intervenção
do Ministério Público no processo do trabalho quando o interesse do menor está
resguardado mediante a assistência do representante legal. Segundo ele, o fato de o ajuste
entre as partes alcançar valor menor que o atribuído aos pedidos não justifica a sua
invalidação.
A decisão foi unânime, com apresentação do ministro Alberto Balazeiro de ressalva
na fundamentação.

9. RECEITA FEDERAL

Não houve publicações relevantes.

