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DIREITO CONSTITUCIONAL
1. DIREITO À SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
É OU NÃO DEVER DO ESTADO FORNECER MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTE NA LISTA
DO SUS?
1. (DJUS) Para o STF, o Estado não pode, em nenhum caso, ser compelido a fornecer
medicamento de alto custo que não conste da lista do Sistema Único de Saúde aos
portadores de doenças graves que não possuem condições financeiras para comprálo. C/E?
Vejamos seguinte caso hipotético:

INFO
969/STF

O médico assistente de José, portador de doença rara degenerativa, indicou medicação
de alto custo, não constante na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento
de sua doença, com o fim de lhe aumentar a sobrevida. Em razão de sua hipossuficiência
financeira, José requereu ao Estado o custeio desse medicamento. O Estado se negou a
custear, sob o fundamento de que o medicamento não consta na lista do SUS e que o
alto custo inviabilizaria políticas de universalização do serviço de fornecimento de
medicação em prejuízo dos cidadãos em geral. Para o STF, nessa situação, o Estado agiu
corretamente, pois, em nenhum caso, está obrigado a fornecer medicamento não
constante de lista do SUS, em respeito ao princípio da reserva do possível. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STF, excepcionalmente, o Estado PODE ser compelido a
fornecer medicamento de alto custo que não conste na lista do Sistema Único de Saúde
aos portadores de doenças graves que não possuem condições financeiras para comprálo. Esse tema, reconhecido como de repercussão geral, ainda não teve sua tese com todos
os requisitos CUMULATIVOS a serem preenchidos para que o Estado seja compelido a
fornecer a medicação fixada pelo STF. Contudo, embora a regra, já reconhecida pelo
Tribunal, seja de que o Estado não estaria obrigado a fornecer o fármaco de alto custo que
não conste da lista do SUS, excepcionalmente pode este ser compelido a fornecê-lo.
Explico. Em conclusão de julgamento, o relator Ministro Marco Aurélio entendeu que o
direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo, não
incluído na lista do SUS, depende de demonstração da IMPRESCINDIBILIDADE
(ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE), da IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO e da
INCAPACIDADE FINANCEIRA do enfermo e dos membros da família solidária. Dessa
forma, conclui-se que, EXCEPCIONALMENTE, atendidos aos requisitos cumulativos a
serem fixados em tese do STF, o Estado poderá ser obrigado a fornecer a medicação de
alto custo que não conste na lista do SUS.
STF. Plenário. RE 566471/RN, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 11.3.2020. (INFO/STF 969).
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DIREITO ADMINISTRATIVO
2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO
O ESTADO RESPONDE POR DANOS DECORRENTES DO COMÉRCIO DE FOGOS DE
ARTIFÍCIO?
2. (DJUS) De acordo com o STF, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do
Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que
exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for
concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de
conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular.
C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
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Tingulinho e Tingulau, irmãos, pretendiam abrir um estabelecimento para comercializar
fogos de artifício em sua cidade (Município Alfa). A legislação previa que para abrir
comércio de fogos com pólvora deveria haver a observância de algumas formalidades
legais, como a inspeção pela Polícia Civil e procedimento administrativo perante o
Município. Ocorre que os proprietários protocolaram a pretensão e não comprovaram a
realização do requerimento (inspeção prévia) na Polícia Civil, o que fez o procedimento
ficar parado e o Município ter esperado pela complementação dos documentos. Apesar
desse entrave, resolveram começar a funcionar sem a autorização. Pouco tempo depois,
pelo mau armazenamento da pólvora, houve uma grande explosão no local, que
ocasionou danos em algumas residências que ficavam próximas do local. A partir disso,
os moradores lesados ajuizaram ação contra o Município, alegando que as indenizações
eram de sua responsabilidade, uma vez que para haver o funcionamento do
estabelecimento teria que estar devidamente licenciado pelo Município. Nessa situação,
para o STF, não assiste razão aos moradores, pois, apesar da responsabilidade civil do
Estado ser objetiva, para ficar caracterizada a responsabilidade por danos decorrentes
do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever
jurídico específico de agir, que ocorreria caso o Município Alfa tivesse concedido a
licença para funcionamento sem as cautelas legais ou se tivesse conhecimento de
eventuais irregularidades praticadas pelos proprietários. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do
Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, É NECESSÁRIO que
exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for
concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de
conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular.
Isso porque, a CF, em seu art. 37, § 6º1, adotou a responsabilidade objetiva do Estado pela

1

CF, art. 37. (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
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teoria do risco administrativo (e não pela teoria do risco integral). Essa teoria versa que
haverá a responsabilização objetiva pelos danos que os agentes de determinado ente
público causarem a terceiros, admitindo a exclusão da responsabilidade quando não
houver a ocorrência de algum dos elementos para sua caracterização, quais sejam
conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade. Como exemplo, a culpa
exclusiva da vítima, o caso fortuito e a força maior são excludentes dessa
responsabilidade, por tornar ausente a existência do nexo de causalidade. Por sua vez, a
teoria do risco integral, embora a doutrina majoritária admita a sua aplicação em algumas
situações excepcionais, como o dano decorrente de atividade nuclear e de ataques
terroristas, revela-se inadequada sua aplicação como regra em nosso ordenamento, pois
dispõe que o ente público é garantidor universal (responsabilidade absoluta), sendo a
simples existência do dano e do nexo causal suficiente para haver a responsabilidade de
indenizar da Administração, não admitindo nenhuma excludente. No caso em tela, o
Supremo pontuou que a abertura de comércio de fogos com pólvora não é possível sem a
perícia da Polícia Civil, sendo ela a encarregada de fazer a vistoria, não o município.
Ademais, a legislação do Município estabelecia o procedimento e previa a inspeção,
exigindo, no protocolo, a comprovação do seu pedido e o recolhimento da taxa na Polícia
Civil para dar sequência ao procedimento. Todavia, apesar de ter sido protocolada a
pretensão, faltou comprovar a realização do requerimento na Polícia Civil. Por isso, o
procedimento ficou parado e o Município ficou na espera da complementação dos
documentos pelos requerentes. Como não houve essa vistoria prévia e para funcionar
teria que ter a licença feita de acordo com os ditames legais, os proprietários começaram
a comercializar sem autorização, de forma clandestina. Assim, além da ausência de
requisitos positivos (a conduta comissiva ou omissiva por parte do ente público e o nexo
de causalidade), também incidiu a culpa exclusiva dos proprietários, porque não
aguardaram a necessária licença e estocaram pólvora.
STF. Repercussão Geral. RE 136.861/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 11/03/2020 (INFO/STF 969).

3. AGENTES PÚBLICOS
APOSENTADORIA E DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
DIREITO ADQUIRIDO OU NÃO À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO ANTERIOR PARA
APOSENTADORIA
3. (DJUS) Para o STF, inexiste direito adquirido à manutenção de regime jurídico
anterior, não podendo ser assegurado o direito à manutenção da indexação de
benefício de aposentadoria nem o de impedir a majoração de alíquotas. C/E?
INFO
969/STF

Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Tingulau, antigo titular do cargo de Escrevente Notarial do Estado de SP, teve duas
aposentadorias concedidas conforme a Lei Estadual “Y”. Ocorre que, posteriormente, foi
editada uma nova lei (Lei “X”) que revogou a anterior e alterou as condições
estabelecidas à época da concessão dos benefícios, modificando a indexação do
benefício de aposentadoria ao salário-mínimo, que estava previsto na lei revogada, e
majorando alíquotas. Inconformado, Tingulau ajuizou ação alegando que não poderiam
ser alcançados pelos efeitos da legislação nova (Lei “X”) aqueles que estivessem em
pleno gozo de suas aposentadorias, dentro das regras da lei anterior (Lei “Y”). Nessa
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situação, para o STF, não assiste razão a Tingulau, pois inexiste direito adquirido à
manutenção de regime jurídico anterior, sendo possível a instituição de lei nova e sua
devida aplicação no tocante à atualização do benefício de aposentadoria. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, INEXISTE direito adquirido à manutenção de regime
jurídico anterior, não podendo ser assegurado o direito à manutenção da indexação de
benefício de aposentadoria nem o de impedir a majoração de alíquotas. Isso porque, na
ADI 4.420, o Supremo apenas garantiu a situação jurídica de quem já havia se aposentado
ou preenchido os requisitos para obtenção do benefício, não se referindo ao direito de ser
assegurada a indexação de benefício de aposentadoria ou alíquotas previstas na legislação
anterior. Ou seja, quem já era aposentado ou já tinha preenchido os requisitos para se
aposentar conforme a lei antiga tem assegurada sua aposentadoria. Porém, nada impede
que lei nova possa alterar as condições estabelecidas na época da concessão do benefício,
atualizando o benefício de aposentadoria ou majorando alíquotas. Já era pacífica a
jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido à manutenção da forma de
cálculo da remuneração, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, ficando
assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos (RE 563.708 e RE 593.304 AgR),
não havendo óbice para aplicação aos já aposentados. No caso concreto, a Lei Estadual n.
14.016/2010, do Estado de SP, revogou a Lei n. 10.393/1970, tendo o STF considerado que
a aplicabilidade dessa nova lei para a atualização do benefício de aposentadoria não
violaria a sua jurisprudência. Muito pelo contrário, pois a lei antiga (Lei n. 10.393/1970),
que corretamente não foi recepcionada, havia indexado a aposentadoria ao valor do
salário-mínimo, prática expressamente vedada pelo art. 7º, IV, da CF2 e pelo Enunciado 4
da Súmula Vinculante3. Isto é, a lei nova que alterou essa indexação é perfeitamente
válida, pois não desrespeita o direito adquirido pelos servidores já aposentados ou pelos
que já tenham os requisitos para se aposentar. Quanto à alteração de alíquota da
contribuição previdenciária, o STF afirmou também que não há violação a esse
precedente, pois é pacífico o entendimento de que essa contribuição tem natureza
jurídica tributária, não podendo existir norma que confira o direito ao não recolhimento
do tributo.
STF. 1º Turma. Rcl 37.892 AgR/SP, rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em
10/03/2020 (INFO/STF 969).

DIREITO PENAL
4. CRIMES CONTRA A HONRA
DISCURSO PROFERIDO POR PARLAMENTAR
INFO
969/STF

IMUNIDADE PARLAMENTAR E OFENSAS PROFERIDAS NA CASA LEGISLATIVA

2

CF, art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IV salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
3
Enunciado 4 da Súmula Vinculante. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como
indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
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4. (DJUS) Para o STF, o fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em
que proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes
contra a honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio
parlamentar na Internet. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Wladimir Rabelo, Deputado Federal, em discurso proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados e em reunião da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da mesma
Casa, proferiu ofensas verbais a artistas, ao afirmar, dentre outras imputações, que eles
teriam “assaltado” os cofres públicos ao angariar recursos oriundos da Lei Rouanet (Lei
8.313/1991). Após, divulgou as declarações feitas em sua própria rede social na internet.
Nessa situação, para o STF, o fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no
momento em que proferiu as declarações não impede a possibilidade de configuração
de crimes contra a honra. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, o fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no
momento em que proferiu as declarações NÃO AFASTA a possibilidade de cometimento
de crimes contra a honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio
parlamentar na Internet. Isso porque, a inviolabilidade material (art. 53 da CF4) somente
abarca as declarações que apresentem nexo direto e evidente com o exercício das
funções legislativas. As ofensas proferidas por parlamentares na Casa legislativa, portanto,
não desautoriza a deflagração de qualquer medida judicial censória da conduta imputada.
Em outras palavras, a responsabilidade não é afastada pelo simples fato das ofensas
terem sido proferidas na Câmara dos Deputados, no exercício da função parlamentar,
especialmente quando divulgadas posteriormente em rede social. A finalidade da
imunidade material (art. 53 da CF) é garantir a liberdade e independência da função
parlamentar, e não de privilégio pessoal. Os excessos cometidos, com o propósito de
ofender a honra alheia, não estão acobertados por essa imunidade, pois não possuem
nexo com a atividade legislativa. Assim, ainda que as declarações sejam feitas no interior
da Casa legislativa, no exercício parlamentar, haverá a possibilidade de cometimento de
crimes contra a honra, principalmente quando as ofensas são expostas na internet. O
colegiado destacou que o Parlamento é o local por excelência para o livre mercado de
ideias, e não para o livre mercado de ofensas. A liberdade de expressão política dos
parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. Portanto,
ninguém pode se escudar na inviolabilidade parlamentar para, sem vinculação com a
função, agredir a dignidade alheia ou difundir discursos de ódio, violência e discriminação.
Insta salientar que a honra é considerada direito fundamental (art. 5º, X, da CF5) e, como
bem imaterial, é composta da dignidade humana, retratada como um dos direitos da
personalidade. É classificada em honra objetiva (externa), que se refere ao apreço e
respeito da pessoa no grupo social (reputação social da pessoa), sendo esta o conceito
que o indivíduo possui perante seus pares em relação aos seus atributos éticos, morais,
4

CF, art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
CF, art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação; (...).
5
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físicos e intelectuais, e honra subjetiva (interna), que se refere ao autoconceito do
indivíduo, sendo esta a concepção que a pessoa possui de sua própria dignidade e decoro.
Por fim, cumpre destacar que, conforme o Código Penal, são crimes contra a honra: a
calúnia (art. 138 do CP6), a difamação (art. 139 do CP7) – que tutelam a honra objetiva do
indivíduo (reputação social da pessoa) – e a injúria (art. 140 do CP8) – que protege a honra
subjetiva (autoconceito dos atributos morais, éticos, físicos e intelectuais).
STF. 1ª Turma. Pet 7174/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ ac. Min Marco Aurélio, julgado em 10/03/2020
(INFO/STF 969).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
5. TRIBUNAL DO JÚRI
DECISÃO ABSOLUTÓRIA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
É POSSÍVEL RECORRER DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS?
5. (DJUS) Para o STF, em razão da soberania do Tribunal do Júri, não é possível recorrer
de decisão do Conselho de Sentença, para requerer a realização de um novo
julgamento, quando, após responder afirmativamente quanto aos quesitos alusivos
à materialidade e autoria do crime, responder também afirmativamente quanto à
possibilidade de absolvição do acusado. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
969/STF

Josino Pereira foi pronunciado ante a suposta prática do delito de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inciso I, do CP) e submetido a julgamento popular. O Conselho de
Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos alusivos ao reconhecimento da
materialidade e autoria do crime, consistentes, respectivamente, em “no dia 07.09.1999
o Sr. Leopoldino Marques do Amaral foi atingido por dois projéteis disparados por arma
de fogo que vieram a ocasionar a sua morte?” e “O réu Josino Pereira foi mandante do
assassinato do Sr. Leopoldino Marques do Amaral?”. Em seguida, respondeu
positivamente àquele relativo à possibilidade de absolvição, encerrando-se a votação,
sendo expedido, portanto, alvará de soltura. Diante disso, o Ministério Público,
pugnando pela realização de um novo Júri, interpôs apelação, na qual sustentou
configurada contradição entre as respostas dos jurados, tendo em vista que, após
concluírem configuradas a materialidade e a autoria, absolveram o acusado. Nessa
situação, para o STF, em razão da soberania do Tribunal do Júri, não é possível haver
recurso da decisão do Conselho de Sentença. C/E?
COMENTÁRIO

6

CP, art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e
multa.
7
CP, art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
8
CP, art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
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Gabarito: ERRADO. Para o STF, É POSSÍVEL recorrer de decisão do Conselho de Sentença,
para requerer a realização de novo Júri, quando, após responder afirmativamente
quanto aos quesitos alusivos à materialidade e autoria do crime, responder também
afirmativamente quanto à possibilidade de absolvição do acusado. Isso porque, o
sistema processual garante a possibilidade de recurso da decisão do Conselho de
Sentença, tanto para a acusação quanto para a defesa, em casos como esse, sem que haja
vulneração à soberania do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF9), nos termos do art.
593, inciso III, alínea “d”, do CPP10. É certo que os jurados podem decidir pela absolvição
com base na sua livre convicção e independentemente das teses veiculadas em Plenário
pela defesa, podendo, inclusive, utilizar de elementos não jurídicos e extraprocessuais.
Contudo, não quer dizer que não seja possível recorrer de decisão que esteja
manifestamente contrária à prova dos autos. Isso não significa, entretanto, que haja
contrariedade à cláusula de que ninguém pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo
crime, pois, ainda que se forme um segundo Conselho de Sentença, o julgamento é um só
e termina com o trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, o sistema processual
possibilita que o segundo Conselho de Sentença, este com poder absoluto, reveja,
inclusive, equívocos realizados pelo primeiro. Se, porventura, for mantido o resultado
anterior, não haverá nova possibilidade de recurso, conforme disciplina § 3º do art. 593
do CPP. No caso, foi vencido o voto do ministro relator Marco Aurélio, que afirmou que o
quesito a respeito da absolvição do acusado tem natureza genérica e está dissociada de
compromisso com a prova que consta nos autos e, embora seja um quesito obrigatório,
não se vincula às respostas dos demais, não implicando a nulidade da decisão. Nesse
contexto, em sentido contrário, importante destacar que o ministro Roberto Barroso
considerou que a quesitação relativa à absolvição do acusado, ainda que reconhecidas a
materialidade e a autoria, refere-se a teses de legítima defesa e de desclassificação, por
exemplo, o que não foi tratado no caso. Em suma, caso haja decisão absolutória do
Conselho de Sentença contrária à prova dos autos, é possível a interposição de recurso
para que se realize um novo julgamento, sem que haja vulneração à soberania do Tribunal
do Júri. Por fim, cumpre destacar que recentemente a Lei nº 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) alterou o art. 492, I, alínea “e”, do CPP11, passando a prever expressamente a
execução provisória da pena nas condenações pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou
superior a 15 anos de reclusão, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a
ser interpostos.
STF. 2ª Turma. RHC 170559/MT, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
10/03/2020 (INFO/STF 969).

9

CF, art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...) XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o
sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; (...).
10
CPP, art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...) d) for a decisão
dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. (...) § 3º Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad
quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar
o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. (...).
11
CPP, art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: (...) e) mandará o acusado recolher-se
ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma
pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado
de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964,
de 2019). (...).
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DIREITO CIVIL
6. RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE TRABALHO
RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA OU NÃO DO EMPREGADOR POR DANO DECORRENTE DE
ACIDENTE DE TRABALHO
6. (DJUS) Para o STF, é inconstitucional a responsabilização objetiva do empregador
por danos decorrentes de acidente do trabalho, em razão da falta de
compatibilidade entre o art. 927, parágrafo único, do Código Civil e o art. 7º, XXVIII,
da Constituição Federal, que prevê a responsabilização subjetiva do empregador em
casos de acidente do trabalho. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
969/STF
INFO
950/STF

José, vigilante patrimonial, durante assalto ao carro forte em que trabalhava, sofreu
acidente de trabalho, ficando inabilitado para o labor. A empresa empregadora, por ter
contratado seguro contra acidente do trabalho, negou-se a reparar os danos sofridos
por José, mesmo sabendo que a atividade habitualmente exercida pela empresa é de
risco. José ajuizou ação com o fim de obter a reparação do dano sofrido. O juiz
reconheceu a responsabilidade objetiva e condenou a empresa ao pagamento de
indenização por danos morais. A empresa recorreu da decisão sob o fundamento de que
aplicar a responsabilização objetiva por acidente de trabalho, nos termos do art. 927,
parágrafo único, do CC/02 viola o art. 7º, XXVIII da CF/88, que prevê a responsabilidade
subjetiva nos casos de dolo ou culpa. Para o STF, nessa hipótese, a decisão do juiz deve
ser reformada, uma vez que o art. 927, parágrafo único, do CC/02 é incompatível com o
art. 7º, XXVIII da CF/88, não cabendo a responsabilidade objetiva do empregador nos
casos de acidente de trabalho. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STF, É CONSTITUCIONAL a responsabilização objetiva do
empregador por danos decorrentes de acidente do trabalho, por ser COMPATÍVEL o art.
927, parágrafo único, do Código Civil12 com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal13,
que prevê a responsabilização subjetiva do empregador em casos de acidente do
trabalho. Em outras palavras, o empregador pode ser responsabilizado objetivamente
pelos danos causados em decorrência de acidente do trabalho. Dispõe o art. 927,
parágrafo único, do CC/02 que “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.” Noutro ponto, o art. 7º, XXVIII, da CF/88, assegura o direito à indenização
decorrente de acidente de trabalho quando o empregador incorrer em dolo ou culpa. Ou

12

CC/02, art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
13
CF/1988, art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[...] XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado,
quando incorrer em dolo ou culpa; [...].

CLIQUE AQUI para BAIXAR mais INFORMATIVOS do STF e do STJ

9

DJUS.com.br
INFORMATIVO do STF 969 em QUESTÕES COMENTADAS – 20/04/2020
DJUS - Prof. Douglas Silva

seja, o art. 927, parágrafo único, do CC prevê a responsabilização OBJETIVA sempre que a
natureza da atividade desenvolvida pelo empregador apresente risco para os direitos de
terceiro, enquanto que o art. 7º, XXVIII, da CF/88 prevê a responsabilidade SUBJETIVA.
Nesse passo, exercendo habitualmente o empregador atividade de risco, com
potencialidade lesiva, implicando ao trabalhador ônus maior do que os demais membros
da coletividade, poderá o empregador ser responsabilizado pelos danos sofridos em
decorrência de acidente do trabalho pelo empregado, independente da existência de
culpa ou dolo. Insta salientar que o STF fixou essa tese com repercussão geral (Tema 932),
vejamos: "O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º,
XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do
empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar
exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador
ônus maior do que aos demais membros da coletividade". Por fim, importante lembrar
que, nos termos da súmula vinculante 22, a competência para processar e julgar ações de
indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho é da
justiça especializada: “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações
de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho
propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam
sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional
45/2004”.
STF. Plenário. RE 828040/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 12.3.2020 (INFO/STF 969).
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RESUMO
DIREITO CONSTITUCIONAL
1)

Para o STF, excepcionalmente, o Estado PODE ser compelido a fornecer medicamento de alto
custo que não conste na lista do Sistema Único de Saúde aos portadores de doenças graves
que não possuem condições financeiras para comprá-lo.

DIREITO ADMINISTRATIVO
2)

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

3)

A CF, em seu art. 37, § 6º14, adotou a responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco
administrativo (e não pela teoria do risco integral). Essa teoria versa que haverá a
responsabilização objetiva pelos danos que os agentes de determinado ente público
causarem a terceiros, admitindo a exclusão da responsabilidade quando não houver a
ocorrência de algum dos elementos para sua caracterização, quais sejam conduta (comissiva
ou omissiva), dano e nexo de causalidade.

4)

Para o STF, INEXISTE direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior, não
podendo ser assegurado o direito à manutenção da indexação de benefício de aposentadoria
nem o de impedir a majoração de alíquotas.

5)

É pacífica a jurisprudência do STF de que não há direito adquirido à manutenção da forma de
cálculo da remuneração, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, ficando
assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos (RE 563.708 e RE 593.304 AgR),
não havendo óbice para aplicação aos já aposentados.

DIREITO PENAL
6)

Para o STF, o fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu as
declarações NÃO AFASTA a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, nos
casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na Internet.

7)

Conforme o Código Penal, são crimes contra a honra: a calúnia (art. 138 do CP15), a
difamação (art. 139 do CP16) – que tutelam a honra objetiva do indivíduo (reputação social da

14

CF, art. 37. (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
15
CP, art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e
multa.
16
CP, art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
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pessoa) – e a injúria (art. 140 do CP17) – que protege a honra subjetiva (autoconceito dos
atributos morais, éticos, físicos e intelectuais).
DIREITO PROCESSUAL PENAL
8)

Para o STF, É POSSÍVEL recorrer de decisão do Conselho de Sentença, para requerer a
realização de novo Júri, quando, após responder afirmativamente quanto aos quesitos
alusivos à materialidade e autoria do crime, responder também afirmativamente quanto à
possibilidade de absolvição do acusado.

9)

Os jurados podem decidir pela absolvição com base na sua livre convicção e
independentemente das teses veiculadas em Plenário pela defesa, podendo, inclusive,
utilizar de elementos não jurídicos e extraprocessuais.

10)

A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o art. 492, I, alínea “e”, do CPP18, passando a
prever expressamente a execução provisória da pena nas condenações pelo Tribunal do Júri
a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem prejuízo do conhecimento de
recursos que vierem a ser interpostos.

DIREITO CIVIL
11)

Para o STF, É CONSTITUCIONAL a responsabilização objetiva do empregador por danos
decorrentes de acidente do trabalho, por ser COMPATÍVEL o art. 927, parágrafo único, do
Código Civil19 com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal20, que prevê a responsabilização
subjetiva do empregador em casos de acidente do trabalho. Em outras palavras, o
empregador pode ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados em decorrência
de acidente do trabalho.

17

CP, art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
CPP, art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: (...) e) mandará o acusado recolher-se
ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma
pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado
de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964,
de 2019). (...).
18

19

CC/02, art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
20
CF/1988, art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[...] XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado,
quando incorrer em dolo ou culpa; [...].
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Para aprender mais RECOMENDO (julgados de 2017 a 2020):
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