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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
Concessão automática de licença ambiental para empresas com grau de risco médio - ADI 
6808/DF  
Resumo: 
É inconstitucional a concessão automática de licença ambiental no sistema responsável pela 
integração (Redesim) para o funcionamento de empresas que exerçam atividades de risco 
médio nos termos da classificação estabelecida em ato do Poder Público. 
O licenciamento ambiental dispõe de base constitucional (1) e não pode ser suprimido, ainda 
que de forma indireta, por lei. Também não pode ser simplificado a ponto de ser esvaziado, 
salvo se a norma que o excepcionar apresentar outro instrumento apto a assegurar a 
proteção ao meio ambiente com igual ou maior qualidade. 
Nesse contexto, a simplificação do procedimento pelo argumento da desburocratização e 
desenvolvimento econômico, com controle apenas posterior, configura retrocesso 
inconstitucional, pois afasta os princípios da prevenção e da precaução ambiental. A 
automaticidade, por sua vez, contraria norma específica sobre o licenciamento ambiental, 
segundo a qual as atividades econômicas potencial ou efetivamente causadoras de impacto 
ambiental estão sujeitas ao controle estatal (2). 
Não possui fundamento constitucional válido a vedação da coleta adicional, pelos órgãos 
competentes, de dados que não tenham sido disponibilizados na Redesim previamente ou 
no ato do protocolo do pedido de licenciamento. 
Com base nesses entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a 
ação para dar interpretação conforme ao art. 6º-A e ao inciso III do art. 11-A, ambos da Lei 
14.195/2021 (3), não aplicando-os às licenças em matéria ambiental. 
ADI 6808/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento em 28.4.2022 
 
 
Constitucionalidade da chamada “norma geral antielisão” - ADI 2446/DF  
Resumo: 
Não viola o texto constitucional a previsão contida no parágrafo único do art. 116 do Código 
Tributário Nacional (1). 
Essa previsão legal não constitui ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da 
estrita legalidade e da tipicidade tributária, e da separação dos Poderes. 
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Em verdade, ela confere máxima efetividade a esses preceitos, objetivando, 
primordialmente, combater a evasão fiscal, sem que isso represente permissão para a 
autoridade fiscal de cobrar tributo por analogia ou fora das hipóteses descritas em lei, 
mediante interpretação econômica. Nesse contexto, apenas viabiliza que a autoridade 
tributária aplique base de cálculo e alíquota a uma hipótese de incidência estabelecida em 
lei e que tenha efetivamente se realizado. 
Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente a ação direta. 
ADI 2446/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 8.4.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
 
Inexigência de exercício por cinco anos na mesma classe para fins de cálculo de 
aposentadoria - RE 1322195/SP (Tema 1207 RG)  
Tese fixada: “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa 
ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de 
aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, 
inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos 
artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não 
recomeça a contar pela alteração de classe.” 
RE 1322195/SP, relator Min. Luiz Fux, julgamento finalizado no Plenário Virtual em 1º.4.2021 
 
 
Composição de órgãos de controle ambiental - ADPF 651/DF  
Resumo: 
São inconstitucionais as normas que, a pretexto de reestruturarem órgãos ambientais, 
afastam a participação da sociedade civil e dos governadores do desenvolvimento e da 
formulação de políticas públicas, bem como reduzem, por via de consequência, o controle e 
a vigilância por eles promovidos. 
ADPF 651/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento finalizado em 28.4.2022 
 
 
Substituição de trabalhador privado em greve por servidor público - ADI 1164/DF  
Resumo: Não há vício de iniciativa de lei na edição de norma de origem parlamentar que 
proíba a substituição de trabalhador privado em greve por servidor público. 
No caso, ainda que a lei distrital impugnada (1), de iniciativa parlamentar, esteja voltada ao 
funcionamento da Administração Pública, ela não se sobrepõe ao campo de 
discricionariedade política que a CF reservou, com exclusividade, ao governador, no que toca 
a dispor sobre a organização administrativa. 
Além disso, a norma revela-se harmônica com a CF, notadamente com os princípios do art. 
37, caput, na medida em que permite a substituição nos estritos limites dos parâmetros 
federais aplicáveis 
ADI 1164/DF, relator Min. Nunes Marques, julgamento virtual finalizado em 1º.4.2022 
(sexta-feira), às 23:59 
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Desmembramento de municípios sem consulta plebiscitária e EC 57/2008 - RE 614384/SE 
(Tema 559 RG)  
Tese fixada: “A EC nº 57/08 não convalidou desmembramento municipal realizado sem 
consulta plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente 
nas execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem 
tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados.” 
Resumo: 
A EC 57/2008 não convalidou a criação, fusão, incorporação e desmembramento de 
municípios realizados sem consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 
municípios envolvidos. 
Município resultante de desmembramento realizado em desacordo com o art. 18, § 4º, da 
CF/1988 (1) não detém legitimidade ativa para a cobrança de IPTU de imóvel situado em 
território a ele acrescido. 
Com esses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, ao apreciar o Tema 559 da 
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. 
RE 614384/SE, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 29.4.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
 
Liberdade de expressão e limites - AP 1044/DF  
Resumo: 
A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas 
e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados 
contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. 
A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de 
expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de 
discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições. 
AP 1044/DF, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 20.4.2022 
 
 
 
Entidades religiosas filantrópicas têm direito a imunidade tributária 
O 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. 
A tese 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." 
Processo: RE 630.790 
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Processo legislativo para a autorização de alienação de ações de empresa estatal e 
obtenção de crédito para o custeio de despesas correntes de estado-membro - ADI 
5683/RJ  
Resumo: 
Não podem ser realizadas junto a instituições financeiras estatais operações financeiras com 
a finalidade de obtenção de crédito para pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
ADI 5683/RJ, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 20.4.2022 
(quarta-feira), às 23:59 
 
 
Imunidade recíproca de sociedade de economia mista prestadora exclusiva de serviço 
público essencial - ACO 3410/SE  
Resumo: 
Sociedade de economia mista estadual prestadora exclusiva do serviço público de 
abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários faz jus à 
imunidade tributária recíproca sobre impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e 
serviços. 
Prevalece na Corte o entendimento de que, para a extensão da imunidade tributária 
recíproca da Fazenda Pública a sociedades de economia mista e empresas públicas, é 
necessário preencher 3 (três) requisitos: (i) a prestação de um serviço público; (ii) a ausência 
do intuito de lucro e (iii) a atuação em regime de exclusividade, ou seja, sem concorrência 
(1) (2). No caso, os documentos acostados comprovam que, em relação à Companhia de 
Saneamento de Sergipe - DESO, os requisitos foram atendidos. 
ACO 3410/SE, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 20.4.2022 
(quarta-feira), às 23:59 
 
 
STF: André Mendonça suspende processos sobre IPVA de veículos de locadoras 
A decisão foi tomada no âmbito do ARE 1.357.421, que recentemente teve a repercussão 
geral reconhecida pela Corte. 
O ministro André Mendonça, do STF, determinou a suspensão nacional de todos os 
processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a cobrança do IPVA de veículos 
pertencentes a locadoras. A decisão foi tomada no âmbito do ARE 1.357.421, que 
recentemente teve a repercussão geral reconhecida pela Corte. 
No recurso em questão, o STF vai decidir se é constitucional a cobrança do IPVA de veículos 
pertencentes a locadoras nos Estados em que há filial da empresa, mesmo que o veículo 
esteja registrado na unidade da federação em que a está localizada sua sede. 
Processo: ARE 1.357.421 
 
STF valida desvinculação de recursos do Fundeb para professores 
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Em decisão majoritária, o Tribunal entendeu que a vinculação de verbas eventuais poderia 
ter impacto negativo nos orçamentos municipais quando os recursos se esgotarem. 
Por maioria de votos, o STF julgou constitucional decisão do TCU que havia desobrigado 
estados e municípios de destinarem percentual mínimo de recursos complementados pela 
União não repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e Básica (Fundef/Fundeb), via precatórios, para pagamento de profissionais do magistério. A 
matéria foi decidida no julgamento da ADPF 528. 
Processo: ADPF 528 
 
STF valida norma do RS que dispensa plebiscito para privatizações 
Plenário entendeu que a supressão da consulta plebiscitária não torna a decisão pela 
desestatização menos democrática. 
O plenário do STF declarou a validade de dispositivo da Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul que revoga a obrigatoriedade de consulta plebiscitária prévia para o processo 
de desestatização da Corsan - Companhia Riograndense de Saneamento, do Banrisul - Banco 
do Estado e da Procergs - Companhia de Processamento de Dados. Na sessão virtual 
encerrada em 20/4, o colegiado, por unanimidade, julgou improcedente a ADIn 6.965, 
ajuizada pelo PT. 
Processo: ADIn 6.965 
 
STF suspende prescrição de processos de improbidade administrativa 
Em março desse ano, Moraes já havia decretado a suspensão do processamento dos 
recursos especiais que pediam a aplicação retroativa da lei de improbidade administrativa. 
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão do prazo prescricional nos 
processos com repercussão geral reconhecida que tratam da (i)retroatividade das alterações 
feitas na lei de improbidade administrativa em 2021. 
Processo: ARE 843.989 
 
1ª turma do STF fixa honorários de sucumbência conforme CPC 
Relator Alexandre de Moraes considerou que a verba se revela razoável e proporcional à 
complexidade da causa. 
Causas com valor certo e determinado devem ter honorários de sucumbência calculados 
conforme o art. 85 do CPC, e não por apreciação equitativa. Assim entendeu a 1ª turma do 
STF ao restaurar os honorários advocatícios fixados em sentença. 
Processo: ARE 1.367.266 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 
O parcelamento tributário requerido por um dos devedores solidários não importa em 
renúncia à solidariedade em relação aos demais coobrigados. 
Destarte, o mero parcelamento da dívida tributária por um dos devedores solidários - no 
caso, a promitente compradora -, desprovida da renúncia expressa, pelo sujeito ativo da 
exação, em relação à solidariedade passiva do promitente vendedor, não configura razão 
bastante para afastar a lógica da tese firmada no Tema 122/STJ (tanto o promitente 
comprador - possuidor a qualquer título - do imóvel quanto seu proprietário/promitente 
vendedor - aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis - são 
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU). 
REsp 1.978.780-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 05/04/2022. 
 
 
I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da 
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória 
nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - 
a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente 
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) 
do valor atualizado da causa. 
II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não 
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; 
ou (b) o valor da causa for muito baixo. 
A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como 
elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus 
curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi 
levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' 
como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do 
CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal 
elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo 
como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico 
raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal 
fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC/2015 ("o trabalho 
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 
REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 
16/03/2022. (Tema 1076) 
 
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de 
mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser 
utilizada como piso de tributação; 
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b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente 
com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular 
instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); 
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em 
valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 
Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte 
presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, 
presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, 
incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do 
procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado 
ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que 
amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 
REsp 1.937.821-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 
24/02/2022, DJe 03/03/2022. (Tema 1113) 
 
 
O fato gerador de ITBI é o registro no ofício competente da transmissão da propriedade do 
imóvel, mesmo no caso de cisão de empresa. 
Acrescente-se, por fim, que o STF julgou o ARE 1.294.969, Tema 1.124, em 11.2.2021, e fixou 
a tese de que: "O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis 
(ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá 
mediante o registro". 
Assim, há uma diferenciação entre i) o momento do recolhimento antecipado do ITBI (em 
2012), por força de Lei Complementar Municipal, de modo que não poderia a empresa se 
escusar do pagamento, e ii) o momento do registro da transferência do imóvel (2015), o que 
configura o fato gerador. Se houve recolhimento em favor de município que posteriormente 
se comprovou que não é o sujeito ativo, deve ocorrer a repetição do indébito. 
AREsp 1.760.009-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado 
em 19/04/2022. 
 
 
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de 
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 
AgRg no REsp 1.494.279-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022. 
 
 
O erro do sistema eletrônico do Tribunal de origem na indicação do término do prazo 
recursal é apto a configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso. 
Dessa forma, a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de 
tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da 
confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. 
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EAREsp 1.759.860-PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 
16/03/2022, DJe 21/03/2022. 
 
 
Não é possível considerar válida a citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja 
mudança fora comunicada à Junta Comercial, mas sem alteração no sítio eletrônico da 
empresa. 
REsp 1.976.741-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por unanimidade, 
julgado em 26/04/2022. 
 
 
A concessão da gratuidade de justiça ao microempreendedor individual - MEI e ao 
empresário individual prescinde de comprovação da hipossuficiência financeira. 
REsp 1.899.342-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 
26/04/2022, DJe 29/04/2022. 
 
 
Em ação coletiva proposta por associação, é imprescindível a autorização expressa dos 
associados e a juntada da lista de representados à inicial, mostrando-se razoável permitir 
que a parte autora regularize sua representação processual no caso de ajuizamento de 
ação coletiva em momento anterior ao julgamento do RE 573.232/SC, em 14/05/2014. 
REsp 1.977.830-MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 
22/03/2022, DJe 25/03/2022. 
 
 
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de 
policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta 
penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 
REsp 1.859.933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, por maioria, julgado 
em 09/03/2022, DJe 01/04/2022. (Tema 1060) 
 
 
A excepcionalidade e a gravidade que circundam a intervenção federal, bem como a 
complexidade que emana do cumprimento da ordem de desocupação, sobrepõem-se ao 
interesse particular dos proprietários do imóvel. 
IF 113-PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 06/04/2022. 
 
 
O Ministério Público possui legitimidade ativa para impetrar Mandado de Segurança a fim 
de promover a defesa dos interesses transindividuais e do patrimônio público material ou 
imaterial. 



Material gratuito – proibida revenda 

 

 

RMS 67.108-MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 
05/04/2022. 
 
 
Reconhecida a responsabilidade estatal por acidente com evento morte em rodovia, é 
devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge do de cujus. 
REsp 1.709.727-SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado 
em 05/04/2022, DJe 11/04/2022. 
 
 
A remuneração do interventor de Cartório de Registro de Imóveis, com base no art. 36, §§ 
2º e 3º, da Lei n. 8.935/1994, não se submete ao teto previsto no art. 37, XI, da 
Constituição Federal de 1988. 
RMS 67.503-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 
19/04/2022. 
 
 
O benefício do § 2º do art. 63 da Lei n. 9.430/1996 é aplicável ao contribuinte que renuncia 
ao direito sobre o qual se funda a ação. 
AgInt no AREsp 955.896-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, por 
unanimidade, julgado em 19/04/2022. 
 
 
O benefício da suspensão do IPI previsto no art. 5°, da Lei n. 9.826/1999 e art. 29 da Lei n. 
10.637/2002 não se aplica a estabelecimentos equiparados a industrial. 
REsp 1.587.197-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 19/04/2022. 
 
 
É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 
na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB 
REsp 1.638.772-SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, por unanimidade, julgado 
em 27/04/2022. (Tema 994) 
 
 
(i) É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre 
os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens 
sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 
10.833/2003). 
(ii) O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às 
empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado 
REPORTO. 
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(iii) O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja 
constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição 
de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 
13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada 
pelos arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. 
(iv) Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se 
prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender 
conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais 
podem lhe gerar créditos. 
(v) O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de 
bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam 
mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, 
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não 
autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei 
n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica. 
REsp 1.894.741-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por maioria, julgado 
em 27/04/2022. (Tema 1093) 
 
 
Em ação que pretende o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que 
não incorporado em atos normativos do SUS, é prescindível a inclusão da União no polo 
passivo da demanda. 
RMS 68.602-GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, por unanimidade, julgado 
em 26/04/2022, DJe 29/04/2022. 
 
 
O médico é civilmente responsável por falha no dever de informação acerca dos riscos de 
morte em cirurgia. 
REsp 1.848.862-RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, 
julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022. 
 
 
O Ministério Público não tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública objetivando 
a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de empréstimo compulsório 
sobre aquisição de automóveis de passeio e utilitários. 
REsp 1.709.093-ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado 
em 29/03/2022, DJe 01/04/2022. 
 
É incabível a interposição de recurso ordinário contra apelação em mandado de segurança. 
RMS 66.905-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 
22/03/2022. 
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A legitimidade ativa na ação civil pública das pessoas jurídicas da administração pública 
indireta depende da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o 
interesse tutelado. 
REsp 1.978.138-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, 
julgado em 22/03/2022. 
 
 
 
 
 

NOVIDADE LEGISLATIVA 

 
Câmara aprova MP que cria sistema de registros públicos eletrônico 
Com a medida, todos os cartórios devem realizar seus atos por meio eletrônico e devem ser 
conectados entre si. 
A Câmara dos Deputados aprovou a MP 1.085/21, que estabelece novas regras para o 
registro de títulos em cartórios, disciplinando um sistema eletrônico desses registros com 
conexão entre todos os ofícios do país. A matéria será enviada ao Senado. 
O sistema centralizado estava previsto desde 2009 na lei 11.977/09 e permitirá a prática de 
atos e negócios jurídicos com o envio de documentos, títulos e certidões em formato 
eletrônico, inclusive de forma centralizada. 
Chamado de Serp - Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, ele conectará as bases de 
dados de todos os tipos de cartórios e será implantado e gerenciado pelos oficiais de 
registros públicos de todo o país por meio de uma entidade civil de direito privado sem fins 
lucrativos, seguindo regulamentação da corregedoria do CNJ, órgão ao qual a Constituição 
atribuiu a competência para regular os serviços cartoriais. 
O Serp deve ser implantado até 31 de janeiro de 2023 e ser capaz de fornecer informações, 
de maneira segura, sobre garantias de origem legal, convencional ou processual; contratos 
de arrendamento mercantil financeiro e cessões convencionais de crédito. 
A partir dessa data, os oficiais de registro estarão dispensados de imprimir certidões (civil ou 
de títulos), que deverão ser fornecidas eletronicamente e com uso de tecnologia para o 
próprio usuário imprimi-la. Deverá ainda contar com identificação segura de autenticidade, 
conforme critérios do CNJ. 
Informações: Agência Câmara de Notícias. 
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