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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.



REPORTAGEM 
DE CAPA

Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Quem concede as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha? 

Regra: só a autoridade judicial pode conceder medidas protetivas de urgência.
Exceção: a medida de afastamento do agressor do lar pode ser determinada pelo Delegado ou 
policial se o Município não for sede de comarca.

Se houver risco atual ou 
iminente à vida ou à integrida-
de física da mulher ou de seus 
dependentes...

Obs: se a medida for concedida por Delegado ou por policial (situações 2 e 3), o Juiz será comu-
nicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a 
revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente.
Obs2: as demais medidas protetivas deverão ser sempre concedidas pela autoridade judicial 
(não há exceções).

Vedação à liberdade provisória
Não será concedida liberdade provisória...
• ao autor de um crime praticado com violência doméstica e familiar contra mulher
• caso esteja demonstrado que a soltura do agente acarretará
• risco à integridade física da vítima ou
• risco à efetividade da medida protetiva de urgência.

... o agressor deverá ser ime-
diatamente afastado do lar, 
domicílio ou local de convivên-
cia com a ofendida.

Esse afastamento será deter-
minado:
1ª opção: pela autoridade 
judicial.
2ª opção: pelo Delegado de 
Polícia, se o Município não for 
sede de comarca.
3ª opção: pelo policial (civil ou 
militar), se o Município não for 
sede de comarca e não houver 
Delegado disponível no 
momento.

Novidade Legislativa – Lei nº 13.827/2019
Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

Recondução (“reeleição”) dos conselheiros tutelares

Era permitida uma única recondução. Acabou a limitação.
O Conselheiro Tutelar pode ser reconduzido 
inúmeras vezes, desde que passe por novo 
processo de escolha.
É como ocorre com os vereadores, p. ex.

Art. 132. Em cada Município e em cada 
Região Administrativa do Distrito Federal 
haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar 
como órgão integrante da administração 
pública local, composto de 5 (cinco) mem-
bros, escolhidos pela população local para 
mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 
(uma) recondução, mediante novo processo 
de escolha.

Art. 132. Em cada Município e em cada 
Região Administrativa do Distrito Federal 
haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar 
como órgão integrante da administração 
pública local, composto de 5 (cinco) mem-
bros, escolhidos pela população local para 
mandato de 4 (quatro) anos, permitida 
recondução por novos processos de escolha.

Antes da Lei nº 13.824/2019 Depois da Lei nº 13.824/2019 (atualmente)

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.

15

NOVIDADES
LEGISLATIVAS



Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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pesquisa de jurisprudência na 
qual o usuário, ao realizar sua 
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Buscador

www.buscadordizerodireito.com.br

22

NOVIDADES
LEGISLATIVAS



Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO PROCESSUAL PENAL

DIREITO DO CONSUMIDOR

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

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

DIREITO EMPRESARIAL

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

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

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

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

DIREITO  CIVIL

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

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

DIREITO  CIVIL

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

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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Comentários à Lei 13.827/2019,
que autoriza a aplicação de medida protetiva 
de urgência pela autoridade policial

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

Hipóteses previstas na Lei

Art. 22. Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separa-
damente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunica-
ção;

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos depen-
dentes menores, ouvida a equipe de atendi-
mento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguin-
tes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos mate-
riais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

Rol exemplificativo

Vale ressaltar que o rol das medidas protetivas 
previsto na lei é meramente exemplificativo, 
podendo ser concedidas outras providências 
que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931).

Possibilidade de aplicação de mais de uma

As medidas protetivas de urgência poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. Ex: 
determinação para que o agressor se afaste do 
lar (inciso II do art. 22) e não se aproxime da 
vítima (inciso III do mesmo artigo).

Além disso, as medidas protetivas de urgência 
poderão ser aplicadas em conjunto com as 
medidas cautelares do CPP. Ex: determinação 
para que o agressor se afaste do lar (inciso II do 
art. 22 da LMP) e que compareça periodicamen-
te em juízo (inciso I do art. 319 do CPP). 

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas e 
deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Legitimidade para requerer

Segundo o § 3º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, 
as medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

Obs: o pedido da ofendida para que lhe seja 
concedida medida protetiva não precisa ser 
subscrito por advogado ou Defensor Público 
(art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência;

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida (pedido tratado no inciso 
III do art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Desse modo, em sentido estritamente técnico, o 
Delegado de Polícia não formula, em nome 
próprio, requerimento de concessão de medida 
protetiva. Ele remete ao juiz o pedido deduzido 
pela ofendida.

Obviamente que isso não diminui em nada a 
relevância da autoridade policial, que é o agente 
mais importante no sistema de proteção da 
vítima de violência doméstica, sendo o que 
primeiro ampara e garante os direitos da ofen-
dida. O objetivo aqui é apenas ressaltar um 
aspecto técnico-jurídico da Lei.

É necessário assegurar contraditório prévio ao 
ofensor antes da decretação da medida protetiva?

NÃO. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e de manifesta-
ção do Ministério Público (art. 19, § 1º da Lei nº 
11.340/2006). É a posição também do STJ.

Em sentido contrário: Renato Brasileiro defende 
que, em regra, o juiz, antes de decretar a 
medida, deveria intimar o agressor para que ele 
tenha a oportunidade de exercer o contraditório 
prévio. Essa intimação prévia somente não 
deveria ocorrer em casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida. O autor defende 
esse entendimento com base no § 3º do art. 282 
do CPP. Como esse parágrafo foi incluído no 
CPP pela Lei nº 12.403/2011 (posterior à Lei 
Maria da Penha), Brasileiro sustenta que o 
dispositivo se aplica também para os casos de 
medida protetiva de urgência. Veja a redação do 
art. 282, § 3º:

Art. 282 (...)
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 
receber o pedido de medida cautelar, deter-
minará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Medida protetiva concedida apenas com base na 
palavra da vítima

O STJ já reconheceu como válida a concessão de 
medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 apenas com base na palavra da 
vítima:

(...) 1. Em se tratando de casos de violência 
doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial 
relevo para o deferimento de medida proteti-
va de urgência, porquanto tais delitos são 
praticados, em regra, na esfera da convivência 
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem 
que sejam presenciados por outras pessoas.

2. No caso, verifica-se que as medidas impos-
tas foram somente para manter o dito agres-
sor afastado da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas, restringindo 
apenas em menor grau a sua liberdade.

3. Estando em conflito, de um lado, a preser-
vação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir 
e vir do último. (...)

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 
05/11/2013.

O juiz pode conceder medidas protetivas de ofício?

Com base na redação do art. 282, § 2º do CPP, 
deve-se entender que:

• Na fase do inquérito policial: NÃO. Aqui é 
necessário pedido ou requerimento.

• Na fase judicial: SIM.

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do Minis-
tério Público. (Incluído pela Lei nº 
12.403/2011).

Quais as consequências caso o indivíduo descum-
pra a decisão judicial que impôs a medida proteti-
va de urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Competência para a concessão 
da medida protetiva de urgência
Vamos agora tratar sobre o tema realmente 
alterado pela Lei nº 13.827/2019: quem concede 
a medida protetiva de urgência? 

Em regra, a autoridade judicial (Juiz ou Desem-
bargador).

Até a edição da Lei nº 13.827/2019, essa regra 
não tinha exceções. 

A Lei nº 13.827/2019 trouxe uma exceção, 
permitindo que a medida protetiva de afasta-
mento do lar seja concedida pelo Delegado de 
Polícia se o Município não for sede de comarca 
ou até mesmo pelo policial caso também não 
haja Delegado de Polícia no momento.

Entendendo a novidade legislativa:

Verificada a existência de... 

• risco atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, 

• ou de seus dependentes, 

• o agressor deverá ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

Quem determina esse afastamento?

1º) em primeiro lugar, a autoridade judicial.

2º) se o Município não for sede de comarca: o 
Delegado de Polícia poderá determinar essa 
medida.

3º) se o Município não for sede de comarca e 
não houver Delegado disponível no momento: o 
próprio policial (civil ou militar) poderá ordenar 
o afastamento.

Se a medida for concedida por Delegado ou por 
policial (situações 2 e 3), o Juiz será comunicado 
no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação 
da medida aplicada, devendo dar ciência ao 
Ministério Público concomitantemente.

Veja o dispositivo inserido:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual 
ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.
(...)

 “Os dispositivos, como redigidos, impedem 
o veto parcial do trecho que incide em 
inconstitucionalidade material, por violação 
aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao 
invadirem competência afeta ao Poder 
Judiciário e buscarem estabelecer competên-
cia não prevista para as polícias civis.”

Mas, afinal, de contas, o art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006, acrescido pela Lei nº 13.827/2019, é 
inconstitucional? Penso que não.

De fato, as medidas cautelares penais estão 
sujeitas ao princípio da jurisdicionalidade, segun-
do o qual, em regra, somente podem ser conce-
didas pela autoridade judicial. No entanto, o art. 
12-C estabelece uma hipótese de jurisdicionalida-
de postergada, postecipada ou diferida (CABET-
TE, Eduardo Luiz Santos. Lei 12.403 Comentada - 
Medidas cautelares, prisões provisórios e liberdade 
provisória. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013, p. 
23). Isso porque, segundo o § 1º do dispositivo, 
em até 24 horas após a autoridade policial impor 
o afastamento do lar, o juiz deverá ser comunica-
do sobre a situação e terá também 24 horas para 
decidir se mantém ou revoga a medida aplicada. 
Desse modo, a decisão sobre a medida continua 
sendo do Poder Judiciário.

Além disso, é preciso que seja feita uma ponde-
ração dos interesses protegidos. A cláusula de 
jurisdicionalidade das medidas cautelares existe 
como uma garantia do investigado ou réu, até 
mesmo como decorrência do devido processo 
legal. No entanto, se a situação ocorre em um 
Município que não é sede de comarca, a exigên-
cia da jurisdicionalidade prévia geraria um risco 
de dano irreversível ao bem jurídico de maior 
importância do ordenamento jurídico, qual seja, 
a vida da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a restrição aos bens 
jurídicos do agressor é mínima considerando 
que só é permitida a imposição de uma medida 
protetiva, qual seja, o afastamento do lar, não 
havendo, desse modo, risco de dano irreparável 

caso o magistrado entenda que deve revogar a 
imposição deferida pela autoridade policial.

Discussão quanto à constitucionalidade por 
violação ao princípio da isonomia

Em outro extremo, surgiu também a tese de que 
o aludido art. 12-C seria inconstitucional por 
afrontar o princípio da isonomia. Isso porque, 
conforme vimos, a Lei somente permite que o 
Delegado determine o afastamento do agressor 
do lar nos Municípios que não são sede de 
comarca. Assim, as vítimas que moram em 
Municípios onde há comarcas instaladas teriam 
uma proteção menor, considerando que teriam 
que esperar por uma decisão judicial, o que, 
certamente, demora mais do que a imposição 
direta pelo Delegado de Polícia.

Desse modo, para os defensores dessa linha de 
raciocínio, a Lei teria tratado de forma desigual 
as vítimas de violência doméstica. Como conse-
quência, sustentam a ideia de que essa exigên-
cia (“quando o Município não for sede de comar-
ca”) deve ser declarada inconstitucional e, assim, 
em todo e qualquer lugar do Brasil seria permi-
tido que o Delegado de Polícia concedesse 
imediatamente a medida protetiva de afasta-
mento do lar. Nesse sentido, é a posição defen-
dida pelo estimado e combativo Thiago Garcia.

Com a devida vênia, apesar de reconhecer a 
interessante construção proposta, penso que 
não há violação à isonomia.

Conforme lição classicamente conhecida, o 
respeito à igualdade significa tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

A igualdade formal significa dizer que não pode 
haver privilégios e tratamentos discriminatórios.

Da igualdade formal decorre o corolário da 
“igualdade na lei”, que significa um comando 
endereçado ao legislador, que não deve instituir 
discriminações ou tratamentos diferenciados 
baseados em fundamento que não seja razoável 
ou que não vise a um fim legítimo.

A Lei não concede um privilégio odioso às 
vítimas que residem em Municípios que não 
sejam sede de comarca. Em verdade, o objetivo 
dela é permitir que, mesmo sem a presença 
física do Poder Judiciário, ela tenha resguardada 
a sua integridade física. Existe, portanto, uma 
razão jurídica que fundamenta a distinção.

O critério escolhido pelo legislador é objetivo e 
razoável. Se o Município não é sede de comarca, 
não é razoável aguardar uma decisão judicial 
porque esta irá demorar mais do que em outras 
localidades que não possuem essa deficiência.

É indiscutível que a rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência doméstica ainda é 
insuficiente para garantir uma proteção plena às 
ofendidas. No entanto, as eventuais falhas 
estruturais não autorizam, a meu sentir, um 
elastecimento da lei para desconsiderar um 
critério legítimo adotado pelo legislador.

Se fôssemos considerar, como preponderante, o 
argumento das deficiências do sistema de 
proteção, poderíamos cogitar a ampliação da lei, 
por interpretação, para permitir a concessão de 
outras medidas protetivas (além do afastamen-
to do lar), como, por exemplo, a proibição de se 
aproximar da vítima ou mesmo a prestação de 
alimentos. Em outras palavras, tais medidas são 
extremamente necessárias e não foram contem-
pladas na Lei como sendo passíveis de conces-
são pela autoridade policial. Nem por isso, seria 
possível a sua ampliação com base na alegação 
de inconstitucionalidade. 

Ressalte-se que o afastamento do princípio da 
jurisdicionalidade é excepcional e, portanto, não 
deve ser ampliada por interpretação extensiva.

Qual é o instrumento cabível contra a decisão da 
autoridade policial que concede ou nega a medida 
cautelar de urgência?

Se o juiz já manteve a decisão do Delegado, o 
responsável pela decisão passou a ser a autori-
dade judicial e, portanto, o recurso deverá ser 

contra o pronunciamento do magistrado.

Por outro lado, se o juiz ainda não apreciou a 
decisão do Delegado, teremos duas situações 
possíveis:

• Delegado concedeu a medida: o suposto ofen-
sor pode impetrar habeas corpus para o juiz.

• Delegado denegou a medida: a vítima deverá 
formular novo pedido de concessão da medida, 
agora para o juiz.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão da autoridade policial que impôs a medida 
protetiva de urgência?

É possível que o Delegado represente ao juiz 
para a decretação da prisão preventiva do 
ofensor (art. 313, III, do CPP).

Vale ressaltar que o agente não responderá pelo 
crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consi-
derando que o tipo penal fala em “descumprir 
decisão judicial”:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que 
defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos.

Assim, o agente só responderá pelo crime do 
art. 24-A se o juiz mantiver a decisão concessiva 
do Delegado e o agressor continuar descum-
prindo a medida. 

O agente poderia responder por desobediência (art. 
330 do CP)?

Também não. 

Não há crime de desobediência quando a 
pessoa desatende a ordem e existe alguma lei 
prevendo uma sanção civil, administrativa ou 
processual penal para esse descumprimento, 
sem ressalvar que poderá haver também a 
sanção criminal.

Explicando melhor:

• Se uma ordem é dada e na Lei existe a previ-
são de uma sanção civil ou administrativa para o 
caso de descumprimento dessa ordem, não se 
configura o crime de desobediência.

• Exceção: haverá delito de desobediência se na 
Lei, além da sanção civil ou administrativa, 
expressamente constar uma ressalva de que 
não se exclui a sanção penal.

Ex.1: Marcelo foi parado em uma blitz. O 
agente de trânsito determinou que ele apre-
sentasse a habilitação e o documento do 
veículo, tendo Marcelo se recusado a fazê-lo. 
Marcelo não cometeu crime de desobediência 
porque o art. 238 do Código de Trânsito já 
prevê punições administrativas para essa 
conduta (infração gravíssima, multa e apreen-
são do veículo), sem ressalvar a possibilidade 
de aplicação de sanção penal.

Ex.2: Gutemberg foi intimado para testemunhar 
em uma ação penal, tendo, no entanto, sem 
justificativa, deixado de comparecer ao ato 
processual. Gutemberg cometeu o crime de 
desobediência. O CPP determina que o juiz 
poderá aplicar multa e condená-lo a pagar as 
custas da diligência, sem prejuízo do processo 
penal por crime de desobediência (art. 219). 
Assim, a Lei (no caso, o CPP) prevê punições civis, 
ressalvando, no entanto, que elas poderão ser 
aplicadas juntamente com a condenação criminal.

Ex.3: Cleôncio foi intimado para testemunhar 
em uma ação de indenização por danos morais, 
tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de 
comparecer ao ato processual. Cleôncio não 
cometeu o crime de desobediência. O CPC prevê 
que a testemunha faltosa será conduzida coerci-
tivamente e condenada a pagar as despesas do 
adiamento do ato (art. 455, § 5º). Contudo, a Lei 
(no caso, o CPC) não prevê a possibilidade de 
tais sanções cíveis serem aplicadas juntamente 
com a punição pelo crime de desobediência.

E no caso do art. 12-C da Lei Maria da Penha?

A Lei nº 11.340/2006 prevê que o descumpri-
mento da medida protetiva do art. 12-C gera 
uma consequência processual penal (prisão 
preventiva) e não ressalvava a possibilidade de 
o agente responder também criminalmente. 
Logo, seguindo o raciocínio acima, não se pode 
condenar o agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente 
o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista 
previsão de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, haven-
do descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no 
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal.

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do 
Código de Processo Penal, quanto à admis-
são da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência 
nas hipóteses em que o delito envolver 
violência doméstica.

4. Em respeito ao princípio da intervenção 
mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha 
dos precedentes deste Sodalício. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015.

Vedação à liberdade provisória
Prisão em flagrante

Imagine que João foi preso em flagrante após 
praticar lesões corporais gravíssimas contra sua 
esposa Laura, motivado por ciúmes.

Este indivíduo deverá ser submetido a uma 
audiência de custódia na qual o juiz, após ouvi-
-lo, poderá:

1) determinar o relaxamento da prisão em 
flagrante (caso entenda que a prisão foi ilegal);

2) conceder liberdade provisória (com ou sem a 
imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão);

3) converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, caso estejam presentes os pressu-
postos do art. 312 do CPP.

Veja o que diz o CPP:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em 
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Decretação da prisão preventiva

Assim, é perfeitamente possível a decretação da 
prisão preventiva do flagranteado suspeito de 
ter cometido um crime envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Essa possibilidade está prevista expressamente 
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar, no entanto, mais uma vez, que a 
prisão preventiva, neste caso, somente é possí-
vel se estiverem presentes os pressupostos do 
art. 312 do CPP e demais requisitos exigidos 
pelo Código: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instru-
ção criminal, ou para assegurar a aplicação da 
lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria.

O que fez a Lei nº 13.827/2019?

A Lei nº 13.827/2019 inseriu um dispositivo à Lei 
Maria da Penha: 

• proibindo expressamente a concessão de 
liberdade provisória

• ao autor de um crime praticado com violência 
doméstica e familiar contra mulher

• caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará

• risco à integridade física da vítima ou

• risco à efetividade da medida protetiva de 
urgência.

Veja a redação do dispositivo:

Art. 12-C (...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida 
liberdade provisória ao preso. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 13.827/2019)

Risco deve ser concreto

Vale ressaltar que a demonstração do risco não 
pode ser fundamentada de forma abstrata, 

urgência. Ex: a juíza ordenou que João (agressor) mantivesse distância mínima de 500 metros de 
Laura (vítima) e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
“a” e “b”). Passadas duas semanas, João descumpriu a medida protetiva e foi até a casa de Laura. 
Neste caso, como houve descumprimento da medida, a magistrada poderia decretar a prisão preven-
tiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP.

O novo § 2º do art. 12-C antecipa a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Isso porque 
afirma que a liberdade provisória deve ser negada se houver um “risco” à efetividade da medida 
protetiva de urgência.

Registro das medidas protetivas
Por fim, a Lei nº 13.827/2019 acrescentou um novo dispositivo à Lei Maria da Penha prevendo que as 
medidas protetivas de urgência deverão ser registradas em bancos de dados para fiscalização de sua 
efetividade:

Art. 38-A.  O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados manti-
do e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à 
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Vigência

A Lei nº 13.827/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (14/05/2019).

Márcio André Lopes Cavalcante
Juiz Federal. Foi Defensor Público, 

Promotor de Justiça e Procurador do Estado

Não há que se falar em prescrição 
de fundo de direito nas ações em 
que se busca a concessão do 
benefício de pensão por morte

Não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão 
por morte, estando prescritas apenas as 
prestações vencidas no quinquênio que 
precedeu à propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 13/03/2019 (Info 644).

Produtor do espetáculo que for 
vender seus ingressos na internet 
deverá fazer isso por meio de 
mais de uma empresa e não 
poderá cobrar valor taxa extra 
por estar vendendo online

É abusiva a venda de ingressos em meio 
virtual (internet) vinculada a uma única 
intermediadora e mediante o pagamento 
de taxa de conveniência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não é prática abusiva a conduta 
do hotel que estipule o horário 
do check-in às 15h e do check-out 
às 12h

Não é abusiva a cobrança de uma diária 
completa de 24 horas em hotéis que 
adotam a prática de check-in às 15:00h e 
de check-out às 12:00h do dia de término 
da hospedagem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

DIREITO CONSTITUCIONAL

Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de 
não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos 
créditos tributários (art. 83, III, da LFR)

O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por 
isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 
11.101/2005.

O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não tributá-
rio”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário 
(não é tributo).

Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito 
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é 
dada ao crédito tributário.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de 
tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, 
subclasses, desde que baseado em critérios objetivos

É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que 
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo 
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais 
credores isolados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que 
versa sobre tutela provisória” previsto no 
art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as 
decisões que digam respeito à: 

1) à presença ou não dos pressupostos 
que justificam o deferimento, indeferi-
mento, revogação ou alteração da tutela 
provisória (é o chamado núcleo essencial);

2) ao prazo e ao modo de cumprimento da 
tutela;

3) à adequação, suficiência, proporcionali-
dade ou razoabilidade da técnica de 
efetivação da tutela provisória; e

4) à necessidade ou dispensa de garantias 
para a concessão, revogação ou alteração 
da tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que impõe ao benefi-
ciário o dever de arcar com as despesas da 
estadia do bem móvel objeto da busca e 
apreensão em pátio de terceiro. 

Tal situação não pode ser enquadrada no 
art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa 
decisão não se relaciona, de forma indis-
sociável, com a tutela provisória. 

Trata-se, na verdade, de decisão que diz 
respeito a aspectos externos relacionados 
com a executoriedade, operacionalização 
ou implementação fática da busca e apre-
ensão (e não com a tutela provisória em si).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 
(Info 644).

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o 
litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o 
litisconsorte

Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.

Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.

Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de 
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

DIREITO  CIVIL

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

É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado 
no PJe, não sendo necessária a intimação em nome da entidade

É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na 
pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um 
requerimento em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem 
maiores formalidades

A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de segu-
rança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que exerce 
munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.

STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
07/11/2018 (Info 644).

Foi publicada, no dia 14/05/2019, a Lei nº 
13.827/2019, que altera a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) para autorizar, em algumas 
hipóteses, a aplicação, pela autoridade policial, 
de medida protetiva de urgência em favor da 
mulher.

Vamos entender o que mudou, mas, antes, 
como vocês já sabem, é importante fazer uma 
revisão geral sobre o tema.

Noções gerais sobre as medidas prote-
tivas de urgência
“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Domésti-
ca) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em 
uma homenagem à Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes que, durante anos, foi vítima de 
violência doméstica e lutou bastante para a 
aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais 
instituídas para proteger a mulher vítima de 
violência doméstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violên-
cia doméstica e familiar, a apuração deste delito 
(crime ou contravenção penal) deverá obedecer 
ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidi-
ária, ao CPP e às demais leis processuais penais, 
naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências 
previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 
e aplicadas para proteger as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza 
jurídica de medidas cautelares.

Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de 
urgência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

Discussão quanto à constitucionalida-
de por violação ao princípio da juris-
dicionalidade
A presente novidade legislativa gerará algumas 
interessantes discussões sobre a sua constitu-
cionalidade. Isso porque, tradicionalmente, o 
direito brasileiro considera que as medidas 
cautelares somente podem ser deferidas pela 
autoridade judicial. É o chamado princípio da 
jurisdicionalidade.

O afastamento do lar é uma medida cautelar 
penal e, portanto, certamente surgirão vozes 
defendendo que a lei é inconstitucional por 
outorgar ao Delegado de Polícia e ao policial a 
possibilidade de sua concessão.

Confira, por exemplo, o que dizia Renato Brasi-
leiro antes da edição da Lei nº 13.827/2019:

“Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decre-
tação de toda e qualquer espécie de provi-
mento cautelar está condicionada à manifes-
tação fundamentada do Poder Judiciário (...)

Se a Constituição Federal enfatiza que 
‘ninguém será privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal’ 
(art. 5º, LIV), que ‘ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária 
competente’ (art. 5º, LXI), que ‘a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juízo 
competente’ (art. 5º, LXII), que ‘a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autorida-
de judiciária’ (art. 5º, LXV) e que ‘ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI), fica eviden-
te que a Carta Magna impõe a sujeição de 
toda e qualquer medida cautelar à aprecia-
ção do Poder Judiciário.

Não por outro motivo, dispõe o art. 19, 
caput, da Lei Maria da Penha, que as medi-
das protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
Em face desses dispositivos, depreende-se 
que a restrição à liberdade de locomoção do 
agressor inerente à aplicação dessas medi-
das deve resultar não simplesmente de uma 
ordem judicial, mas de um provimento 
resultante de um procedimento qualificado 
por garantias mínimas, como a independên-
cia e a imparcialidade do juiz, o contraditório 
e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, 
a publicidade e, sobretudo, nessa matéria, a 
obrigatoriedade de motivação (jurisdicionali-
dade em sentido estrito).

Destarte, considerando que todas essas 
medidas protetivas de urgência afetam, 
direta ou indiretamente, a liberdade de 
locomoção, ora com maior, ora com menor 
intensidade, podendo inclusive ser converti-
das em prisão preventiva diante do descum-
primento das obrigações impostas (CPP, art. 
313, III), não se admite que possam ser 
decretadas por outras autoridades que não 
o juiz competente (v.g, Comissões Parlamen-
tares de Inquérito).” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Legislação criminal especial comentada. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 928).

Vale ressaltar que essa foi a razão pela qual, em 
2017, o então Presidente Michel Temer vetou 
projeto de lei aprovado que autorizava que 
autoridade policial aplicasse provisoriamente 
medidas protetivas de urgências até que houves-
se deliberação por parte da autoridade judicial.

O Presidente da República vetou o dispositivo 
sob o argumento de que a prerrogativa de 
impor medidas protetivas de urgência seria 
privativa do Poder Judiciário, não podendo ser 
estendida à Polícia. Veja a íntegra das razões 
apresentadas:

sendo necessário que o magistrado explicite 
razões concretas pelas quais, naquele caso 
específico, a liberdade do agente acarretaria os 
riscos que se busca evitar. Ex: o agente possui 
outros registros de violência doméstica.

Deve-se evitar, portanto, que este § 2º seja 
utilizado para se negar, de forma automática e 
generalizada, a liberdade provisória.

Vale ressaltar, inclusive, que o STF entende que 
é inconstitucional a lei que proíbe a liberdade 
provisória de forma genérica.

A lei, quando afasta a concessão de liberdade 
provisória de forma genérica, retira do juiz a 
oportunidade de, no caso concreto, analisar os 
pressupostos da necessidade ou não da prisão 
cautelar.

Cabe ao magistrado, e não ao legislador, verifi-
car se se configuram ou não, em cada caso, 
hipóteses que justifiquem a prisão cautelar. Isso 
porque a Constituição Federal não permite a 
prisão ex lege (ou seja, apenas por força de lei).

Nesse sentido: STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

Interpretação sistemática

O novo § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 
não pode ser lido isoladamente, devendo ser 
interpretado em conjunto com as regras do 
Código de Processo Penal a respeito da prisão 
preventiva e da liberdade provisória.

Assim, mesmo que haja risco à integridade física 
da ofendida ou à efetividade da medida proteti-
va de urgência, o agente não poderá permane-
cer preso, por exemplo, se tiver praticado vias 
de fato (art. 21 do DL 3.688/41), considerando 
que o CPP não admite a prisão preventiva em 

caso de contravenção penal. Logo, a prática de 
contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu (STJ. 6ª Turma. HC 
437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
julgado em 26/06/2018).

De igual forma, não caberá prisão preventiva se 
esse risco à vítima ou à efetividade da medida 
protetiva puder ser solucionado com a conces-
são de outras medidas cautelares diversas da 
prisão. Ex: concede-se a prisão domiciliar do 
agressor (obviamente, em residência diferente 
do lar da vítima). Isso porque o art. 12-C, § 2º, da 
Lei nº 11.340/2006 deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 310, II do CPP.

Antecipação da hipótese de prisão preventiva

O CPP admite a decretação da prisão preventiva 
contra o autor de um crime envolvendo violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher com o 
objetivo de garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste 
Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, criança, adoles-
cente, idoso, enfermo ou pessoa com defici-
ência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência;

A jurisprudência, no entanto, aplica esse inciso 
III do art. 313 do CPP apenas nos casos em que 
o agente descumpre uma medida protetiva de 

Lei 13.824/2019: permite que os conselheiros tutelares 
sejam reconduzidos mais de uma vez para a função
A Lei nº 13.824/2019, publicada no dia 10/05/2019, alterou o art. 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para permitir a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares.

O que mudou?

A Lei nº 13.825/2019, publicada em 14/05/2019, 
alterou a Lei nº 10.098/2000 para tratar sobre 
banheiros químicos para pessoas com deficiên-
cia em eventos.

Vamos entender melhor.

Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade)

A Lei nº 10.098/2000 estabelece normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. É conhecida como Lei de Acessibilidade.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.296/2004.

Lei nº 13.825/2019

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 

Lei 13.828/2019: consu-
midor pode cancelar os 
serviços de tv por assi-
natura pessoalmente 
ou pela internet
A Lei nº 13.828/2019, publicada em 13/06/2019, 
alterou a Lei nº 12.485/2011 para incluir como 
direito dos assinantes a possibilidade de cance-
lamento dos serviços de TV por assinatura 
pessoalmente ou pela internet.

Explicando melhor.

Antigamente, cancelar o serviço de TV por 
assinatura era um tormento. Isso porque algu-
mas empresas exigiam a presença do cliente 
em uma de suas lojas ou então o cancelamento 
era feito por meio de ligação telefônica, sendo 
que o atendente normalmente tentava conven-
cer o consumidor a manter o plano com alguns 
descontos ou vantagens, diálogo que geralmen-
te gerava aborrecimentos e perda de tempo.

Diante disso, em 2013, foi proposto projeto de 
lei com o objetivo de conferir o direito de o 
consumidor cancelar o serviço de TV por assina-
tura pela internet.

Antes que o projeto fosse aprovado, em 2014, a 
ANATEL publicou a Resolução nº 632/2014, na 
qual assegurou que os serviços de TV por 
assinatura, telefonia e internet podem ser 
cancelados por telefone ou pela internet.

Agora em 2019, o projeto foi votado, sanciona-
do e promulgado, sendo convertido na Lei nº 
13.828/2019, que altera a Lei nº 12.485/2011 
para permitir o cancelamento pela internet.

A Lei nº 12.485/2011 dispõe sobre a “comunica-
ção audiovisual de acesso condicionado”. Em 
palavras, mais simples ela regulamenta os 
serviços de “TV por assinatura” no Brasil.

pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

A Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 
(Lei de Acessibilidade) para obrigar que sejam 
disponibilizados banheiros químicos acessíveis a 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, nos eventos públicos e privados.

Assim, se no evento (ex: show, culto, palestra 
etc.) houver a instalação de banheiros químicos, 
10% desses banheiros deverão ser adaptados 
para o acesso de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Mesmo se o percentual de 10% resultar em 
um número inferior a 1, no mínimo, 1 banheiro 
deverá ter acessibilidade. Ex: um show vai 
disponibilizar 5 banheiros químicos. 10% de 5 
é 0,5. Neste caso, a organização do evento 
deverá disponibilizar 4 banheiros químicos 
tradicionais e, no mínimo, 1 banheiro químico 
com acessibilidade.

Esta obrigatoriedade foi estabelecida com a 
inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 
10.098/2000:

Art. 6º Os banheiros de uso público 
existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos 
deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das 
normas técnicas da ABNT.

§ 1º Os eventos organizados em espaços 
públicos e privados em que haja instala-
ção de banheiros químicos deverão contar 
com unidades acessíveis a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º O número mínimo de banheiros 
químicos acessíveis corresponderá a 10% 
(dez por cento) do total, garantindo-se 
pelo menos 1 (uma) unidade acessível 
caso a aplicação do percentual resulte em 
fração inferior a 1 (um).

O art. 33 da Lei nº 12.485/2011 prevê um rol de 
direitos dos usuários de TV por assinatura.

A Lei nº 13.828/2019 incluiu mais um inciso a 
esse artigo prevendo que é direito do cliente da 
empresa de TV por assinatura escolher se deseja 
cancelar o serviço pessoalmente ou pela internet.

Desse modo, a Lei nº 13.828/2019, de forma 
tímida, assegura o direito que já existe na 
Resolução da ANATEL. Diz-se que o faz de forma 
tímida porque a Lei previu o direito apenas no 
caso dos serviços de TV por assinatura, deixan-
do de tratar sobre os serviços de telefonia e de 
internet (que continuam regidos, contudo, pela 
Resolução da ANATEL).

De qualquer sorte, a mudança é salutar porque 
evita que o tema permaneça sendo tratado 
apenas em um ato infralegal que poderia ser 
alterado mais facilmente pela própria agência.

Veja a redação do inciso VII acrescido ao art. 33 
da Lei nº 12.485/2011 pela Lei nº 13.828/2019:

Art. 33.  São direitos do assinante do 
serviço de acesso condicionado, sem 
prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nas demais 
normas aplicáveis às relações de consu-
mo e aos serviços de telecomunicações: 
(...)
VII – ter a opção de cancelar os serviços 
contratados por via telefônica ou pela 
internet.

Em caso de descumprimento, a empresa 
poderá ser multada pela ANATEL ou pelos 
órgãos de defesa do consumidor, como o 
PROCON.

Prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios

O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos 
partidos políticos poderá ser de até 8 anos 
(novo § 3º do art. 3º).

Exaurido o prazo de vigência de um órgão 
partidário, ficam vedados a extinção automática 
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no 
CNPJ (novo § 4º do art. 3º).

Obs: o TSE entendia que a duração máxima dos 
órgãos partidários temporários era de apenas 
180 dias.

Dispensa de prestação de contas se não houve 
movimentação de recursos

O partido político é obrigado a enviar, anual-
mente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte (art. 30).

O balanço contábil do órgão nacional é enviado 
ao TSE.

O balanço contábil dos órgãos estaduais é 
remetido aos TREs.

O balanço contábil dos órgãos municipais é 
mandado aos Juízes Eleitorais.

Além disso, em regra, os órgãos partidários são 
também obrigados a fazer a declaração à Recei-
ta Federal.

A Lei nº 13.831/2019 acrescenta um parágrafo 
ao art. 30 afirmando que, se o órgão partidário 
municipal não tiver movimentado recursos ou 
arrecadados bens, não precisará prestar contas:

Art. 32. (...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que 
não hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral e de enviar declara-
ções de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou demonstrati-

vos contábeis à Receita Federal do Brasil, 
bem como ficam dispensados da certifica-
ção digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput 
deste artigo, a apresentação de declaração 
da ausência de movimentação de recursos 
nesse período.

A certidão do órgão superior, ou do próprio 
órgão regional e municipal, de inexistência de 
movimentação financeira tem fé pública como 
prova documental, sem prejuízo de apuração de 
ilegalidade (novo § 2º do art. 42).

Alguns órgãos partidários municipais estavam 
irregulares junto à Receita Federal pela ausência 
de declaração mesmo não tendo tido movimen-
tação. A Lei nº 13.831/2019 acrescenta dois 
parágrafos ao art. 32 permitindo a regularização 
dos órgãos partidários que se encontrem nessa 
situação. Veja:

Art. 32 (...) 

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil reativará a inscrição dos órgãos 
partidários municipais referidos no § 4º 
deste artigo que estejam com a inscrição 
baixada ou inativada, mediante requerimen-
to dos representantes legais da agremiação 
partidária à unidade descentralizada da 
Receita Federal do Brasil da respectiva 
circunscrição territorial, instruído com 
declaração simplificada de que não houve 
movimentação financeira nem arrecadação 
de bens estimáveis em dinheiro.

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º 
deste artigo indicará se a agremiação parti-
dária pretende a efetivação imediata da 
reativação da inscrição pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil ou a 
partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada sem a 
cobrança de quaisquer taxas, multas ou 
outros encargos administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.

Proibição de inscrição dos dirigentes partidários 
no Cadin

As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigen-
tes partidários no Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) (novo § 8º do art. 32).

Regime de responsabilidade dos dirigentes parti-
dários pela desaprovação das contas

O art. 37 da Lei nº 9.096/95 trata sobre a desa-
provação das contas dos partidos.

A Lei nº 13.831/2019 inseriu o § 15 ao art. 37 
dizendo o seguinte:

• em caso de desapropriação das contas, ao se 
apurar a responsabilidade civil e criminal dos 
dirigentes partidários, deve-se adotar o regime 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que 
este dirigente seja punido, é indispensável a 
comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

• a responsabilidade deve recair sobre o dirigen-
te que comandava o órgão partidário na época 
do fato.

• a existência de responsabilidade civil e crimi-
nal do dirigente não impede que o órgão parti-
dário receba recursos do fundo partidário.

Veja a íntegra do dispositivo inserido (atenção 
porque ele será fartamente exigido nas provas):

Art. 37. (...)

§ 15. As responsabilidades civil e criminal 
são subjetivas e, assim como eventuais 
dívidas já apuradas, recaem somente sobre 
o dirigente partidário responsável pelo 
órgão partidário à época do fato e não 
impedem que o órgão partidário receba 
recurso do fundo partidário.

Conta bancária para movimentação do fundo 
partidário e aplicação dos recursos nos progra-
mas de participação da mulher na política

Art. 42. (...)

§ 1º O órgão de direção nacional do partido 
está obrigado a abrir conta bancária exclusi-
vamente para movimentação do fundo parti-
dário e para a aplicação dos recursos previs-
ta no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, 
observado que, para os demais órgãos do 
partido e para outros tipos de receita, a obri-
gação prevista neste parágrafo somente se 
aplica quando existir movimentação financeira.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

V - na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação políti-
ca das mulheres, criados e mantidos pela se-
cretaria da mulher do respectivo partido polí-
tico ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política de que trata o inciso IV, 
conforme percentual que será fixado pelo ór-
gão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Regras para os partidos que não tenham aplicado 
o mínimo dos recursos nos programas de partici-
pação feminina na política

Veja os artigos inseridos pela Lei nº 13.831/2019:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham 
observado a aplicação de recursos prevista 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 
exercícios anteriores a 2019, e que tenham 
utilizado esses recursos no financiamento 
das candidaturas femininas até as eleições 
de 2018, não poderão ter suas contas rejei-
tadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

O argumento para essa previsão foi a de que 
os partidos políticos tiveram pouco tempo para 
cumprir as determinações da Justiça Eleitoral 
relativas à aplicação de recursos em candidatu-
ras femininas. Logo, seria desproporcional 
puni-los com a rejeição de suas contas.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos 
da legislação anterior, ainda possuam 
saldo em conta bancária específica 
conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e 
na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres até o exercício de 
2020, como forma de compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto 
no inciso V do caput do art. 44 desta Lei 
até o exercício de 2018 não ensejará a 
desaprovação das contas.

Vigência e eficácia

A Lei nº 13.831/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (20/05/2019).

O art. 3º deste diploma prevê que as novidades 
trazidas pela Lei nº 13.831/2019 (acima explica-
das) terão eficácia imediata nos processos de 
prestação de contas e de criação dos órgãos 
partidários em andamento, a partir de sua 
publicação, ainda que julgados, mas não transi-
tados em julgado.

Assim, a lei municipal (ou distrital) deverá exigir:

a) que tais serviços de transporte por aplicativos 
sejam prestados com eficiência, eficácia, segu-
rança e efetividade;

b)  a cobrança dos tributos municipais devidos 
pela prestação do serviço (ISS e taxas);

c) a contratação de seguro de Acidentes Pesso-
ais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

d) que o motorista seja inscrito como contri-
buinte individual do INSS (art. 11, V, “h”, da Lei 
nº 8.213/91).

Condições pessoais impostas aos motoristas

A Lei nº 13.640/2018 também trouxe algumas 
exigências pessoais ao motorista que trabalha 
com os serviços de transporte por aplicativo.

Assim, os motoristas de Uber e similares deverão:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria B ou superior que contenha a infor-
mação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos 
de idade máxima e às características exigidas 
pela autoridade de trânsito e pelo poder públi-
co municipal e do Distrito Federal. Exs: exigên-
cia de que o veículo tenha um limite máximo do 
ano de fabricação, que tenha adesivo ou uma 
placa removível do aplicativo no para-brisas etc.

III - emitir e manter o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de anteceden-
tes criminais.

O que acontece se o serviço for prestado no 
Município (ou DF) em contrariedade com a 
regulamentação?

A exploração dos serviços remunerados de 
transporte privado individual de passageiros 

sem o cumprimento dos requisitos previstos na 
Lei nº 12.578/2012 e na regulamentação do 
poder público municipal (ou distrital) caracteriza-
rá transporte ilegal de passageiros.

A regulamentação é obrigatória? Os Municípios (DF) 
são obrigados a editar leis regulamentando a 
atividade?

NÃO. O Município (ou DF) poderá optar por não 
regulamentar tais serviços.

Enquanto os Municípios não editarem a regulamen-
tação, o serviço está permitido?

SIM. Os serviços de transporte de passageiros 
mediante aplicativo não dependem de autoriza-
ção prévia e podem continuar sendo prestados 
normalmente mesmo sem regulamentação 
municipal.

Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamen-
tando o transporte de passageiros mediante aplicati-
vo, poderão contrariar a Lei nº 13.640/2018?

NÃO.

No exercício de sua competência para regula-
mentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o 
Distrito Federal não podem contrariar os parâ-
metros fixados pelo legislador federal na Lei 
13.640 e pela Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Os Municípios podem proibir o transporte de 
passageiros mediante aplicativo? Podem proibir o 
serviço desempenhado pelo Uber e similares?

NÃO. Se uma lei municipal ou distrital proibir 
essa atividade ela deve ser considerada inconsti-
tucional.

A proibição ou restrição da atividade de trans-
porte por motorista cadastrado em aplicativo é 

inconstitucional, por violação aos princípios da 
livre iniciativa e livre concorrência.

STF. Plenário. RE 1054110 e ADPF 449, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 08 e 09/05/2019.

Regime previdenciário aplicável 
ao motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo são segurados obriga-
tórios da previdência social? Em outras palavras, 
devem contribuir para a previdência social?

SIM.

A Lei nº 13.640/2018 determinou que os moto-
ristas de aplicativo são segurados obrigatórios 
do regime geral da previdência social (RGPS, 
administrado pelo INSS), devendo, portanto, 
recolher (pagar) contribuição previdenciária.

Existem várias espécies de segurado obrigatório do 
RGPS. Em qual delas estão enquadrados os moto-
ristas de aplicativo?

Os motoristas de aplicativo são enquadrados, 
pela lei, como contribuinte individual, nos termos 
do art. 11, V, alínea “h”, da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de nature-
za urbana, com fins lucrativos ou não;

Como é feita a inscrição do motorista como contri-
buinte individual? Ele precisa fazer alguma coisa 
ou isso é “automático”?

Não é automático. O motorista de aplicativo 
precisa procurar o INSS para fazer isso (pode 
ser pela internet).

Assim, a inscrição como segurado contribuinte 
individual será feita diretamente pelo motorista 
de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, preferencialmente pelos canais 
eletrônicos de atendimento do INSS (art. 2º do 
Decreto nº 9.792/2019).

Qual será a alíquota paga pelo motorista de 
aplicativo?

Em regra, 20%. 

O motorista poderá optar pela inscrição como 
microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos previstos no art. 18-A da 
LC 123/2006.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o 
indivíduo que trabalha por conta própria e que 
se “legaliza” como pequeno empresário, nos 
termos do art. 18-A da LC 123/2006. Depois de 
fazer isso, ele poderá pagar o INSS com base 
em uma alíquota reduzida de 5%.

Comprovação da condição de motorista de aplicativo

O indivíduo é quem terá a responsabilidade de 
comprovar, junto ao INSS, que está inscrito 
(cadastrado) como motorista da empresa respon-
sável pelo aplicativo (ex: cadastrado na Uber).

O motorista de aplicativo pode se recusar a inscre-
ver no INSS e a pagar a contribuição previdenciária?

NÃO. O motorista de aplicativo é segurado 
obrigatório e, portanto, não pode escolher não 
pagar a previdência.

Caso não pague, o que acontece?

Ele não poderá exercer a profissão.

Quem fiscaliza isso?

O Município.

As autoridades municipais deverão exigir que o 
motorista seja inscrito como contribuinte indivi-
dual do INSS.

Como é feito o recolhimento (pagamento) das 
contribuições previdenciárias? Elas são desconta-
das diretamente pelas empresas de aplicativo 
antes de repassar o valor aos motoristas?

NÃO. O motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao RGPS por iniciativa própria, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento 
das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:
(...)
II - os segurados contribuintes individual 
e facultativo estão obrigados a recolher 
sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência;

Desse modo, a empresa de aplicativo paga o 
valor “cheio” ao motorista e este é quem deverá 
pagar a contribuição previdenciária.

Qual é a vantagem de o motorista de aplicativo 
estar filiado na previdência social?

Ele poderá gozar dos benefícios previdenciários. 
O mais conhecido é a aposentadoria. No entan-
to, existem outros mais frequentes, como o 
auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o salário-
-maternidade.

Se a filiação ao regime de previdência, se o 
motorista de aplicativo ficasse doente, por 
exemplo, ele ficaria sem a renda obtida com as 
corridas e permaneceria completamente 
desamparado. Ao estar filiado à previdência, 
poderá gozar do auxílio-doença no período em 
que estiver afastado. 

Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas 
prerrogativas institucionais

O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.

STF. Plenário virtual. RE 1178617 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/04/2019 
(repercussão geral).

A alteração da data-base para 
concessão de novos benefícios 
executórios, em razão da 
unificação das penas, não 
encontra respaldo legal

A unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos 
benefícios executórios.

STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que 
versem sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?

Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos 
praticados por advogado substabelecido, salvo se o substabelecente 
tivesse ciência da inidoneidade de seu colega

O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado 
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir 
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para 
o desempenho do mandato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 
(Info 644).

O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção 
de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 
de causalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 
(Info 644).

Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele 
economizou ao morar gratuitamente no imóvel do autor da herança 
enquanto este era vivo

É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspon-
dente à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.

Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro 
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em 
seu nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor 
dos “alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.

O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com 
comodato.

Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do 
art. 2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da 
herdeira a fim de justificar a necessidade de colação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
12/03/2019 (Info 644).

Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista 
quitou todo o saldo devedor, a administradora do consórcio deverá fazer 
a liberação imediata da carta de crédito

A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, 
em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independente-
mente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.

João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio 
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo 
seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o 
risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessó-
rio ao contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 
consórcio afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do 
consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do 
consorciado falecido.

Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recu-
sou-se a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria 
que aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a 
postura da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não 
havendo lógica em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da 
dívida pela seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 
(Info 596).

Lei 13.831/2019: alterou a Lei dos Partidos Políticos
Foi publicada no dia 20/05/2019 a Lei nº 13.831/ 
2019, que alterou a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Parti-
dos Políticos). Vamos entender o que mudou.

Órgãos partidários

Dentro dos partidos políticos existem órgãos 
internos, que são chamados de órgãos partidários. 

Ex: diretoria executiva nacional, diretoria execu-
tiva estadual e diretoria executiva municipal.

Existem cargos dentro desses órgãos, ocupados 
por dirigentes dos partidos.  Assim, temos o 
presidente nacional do partido, o presidente 
estadual, o secretário, o tesoureiro etc.

TSE fixou prazo de duração do mandato dos 
dirigentes partidários

O TSE fixou em 4 anos o prazo máximo de 
duração dos mandatos dos dirigentes partidá-
rios. Isso desagradou os partidos que gostaria 

de ter liberdade para determinar, por meio dos 
regimentos internos, o prazo de duração dos 
mandatos. 

Como esse pleito não foi atendido pelo TSE, foi 
editada a Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei 
nº 9.096/95 com o objetivo de assegurar auto-
nomia aos partidos políticos para definir o 
prazo de duração dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários permanentes ou 
provisórios.

Veja abaixo os dispositivos que foram inseridos 
na Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.831/2019:

Previsão expressa da autonomia dos partidos

É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir o prazo de duração dos mandatos 
dos membros dos seus órgãos partidários per-
manentes ou provisórios (novo § 2º do art. 3º).

Decreto 9.792/2019: motoristas de aplicativo 
devem pagar contribuição previdenciária ao INSS
Regulamentação dos serviços de transporte por 
aplicativo

Lei nº 13.640/2019

Em 2018, foi publicada a Lei federal nº 
13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.578/2012, 
com o objetivo de regulamentar o transporte 
remunerado privado individual de passageiros. 

O que é o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros? O Uber e similares estão 
incluídos nessa expressão?

SIM. Transporte remunerado privado individual 
de passageiros é... 

• o serviço remunerado de transporte de passa-
geiros, 

• não aberto ao público, 

• para a realização de viagens individualizadas 
ou compartilhadas (ex: uberPOOL)

Lei 13.825/2019: obriga que existam banheiros 
químicos para pessoas com deficiência nos eventos

• solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos 

• ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em outras palavras, a Lei nº 13.640/2018 trouxe 
algumas regras para disciplinar o trabalho dos 
chamados motoristas de aplicativos (Uber, 
Cabify, 99 etc.).

Em linhas gerais, o que fez a Lei nº 13.640/2018?

Conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) 
competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar o serviço de transporte remunerado 
privado individual de passageiros.

Diretrizes impostas pela lei federal

A Lei nº 13.640/2018 afirmou que, quando os 
Municípios (ou DF) forem editar as suas leis 
regulamentando os serviços, eles deverão 
observar algumas diretrizes.
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