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Comentários à lei 14.016/2020, 
que autoriza restaurantes e similares a doarem alimentos 
excedentes a pessoas em situação de vulnerabilidade 
ou de risco alimentar ou nutricional

O problema das sobras de alimentos nos restaurantes e similares

É muito comum que, em estabelecimentos que trabalhem com fornecimento de comida, tais como res-
taurantes, lanchonetes, padarias, hotéis e supermercados, sobrem alimentos que estão preparados, mas 
não foram consumidos e que logo perderão a validade.

Para se ter uma ideia, segundo dados da ABRASEL (RMC), em cada restaurante sobram, em média, 5 kg de 
alimentos por dia. Multiplique isso pela quantidade de restaurantes e bares e se chegará a muitas tonela-
das de alimentos que sobram constantemente.

Geralmente, esses alimentos são simplesmente descartados, ou seja, jogados fora.

Essa é uma triste realidade, considerando que existem muitas pessoas passando fome.

E por que os donos dos estabelecimentos não doam esses alimentos para pessoas que precisam?

O principal motivo alegado é o de que não havia segurança para isso.

As associações de bares, restaurantes, hotéis etc. não recomendavam que seus associados doassem os 
alimentos excedentes porque se a pessoa que os recebeu e os consumiu eventualmente tivesse alguma 
indisposição de saúde, o estabelecimento poderia ser processado e condenado a pagar indenização. Além 
disso, poderia haver implicações criminais.

Desse modo, tais associações sempre defenderam que houvesse uma legislação que definisse, de forma 
mais clara, o regime de responsabilidade nesses casos. A Lei precisaria também estabelecer protocolos de 
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segurança alimentar, considerando que depois de doado, o alimento, se não for consumido imediatamen-
te, precisará ser transportado, acondicionado, manipulado e servido ao destinatário final. Em cada uma 
dessas etapas, é indispensável que se mantenham os cuidados com a conservação e com a higiene a fim 
de evitar eventual contaminação.

Leis estaduais e municipais

Em alguns Estados e Municípios, foram editadas leis autorizando que restaurantes e similares fizessem 
essa doação. No entanto, a insegurança jurídica permanecia, considerando que o tema envolve responsa-
bilidade civil e até direito penal, matérias que são de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, 
da CF/88). Assim, tais leis estaduais ou municipais não podiam simplesmente isentar ou mesmo abrandar 
a responsabilidade dos estabelecimentos que adotassem a boa prática da doação.

Lei nº 14.016/2020

Dentro do contexto acima explicado, foi editada a Lei nº 14.016/2020, que expressamente autoriza a doa-
ção de excedentes de alimentos para o consumo humano. São as chamadas “sobras limpas”.

Estabelecimentos ficam expressamente autorizados a fazer a doação dos alimentos 

Pela nova Lei, os estabelecimentos que produzem ou forneçam alimentos ficam expressamente autoriza-
dos a doar os alimentos excedentes que ainda não foram comercializados, desde que cumpridos alguns 
critérios. Veja a redação do caput do art. 1º:

Art. 1º Os estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos, incluídos alimen-
tos in natura, produtos industrializados e refeições prontas para o consumo, ficam autorizados a 
doar os excedentes não comercializados e ainda próprios para o consumo humano que atendam aos 
seguintes critérios:

I – estejam dentro do prazo de validade e nas condições de conservação especificadas pelo fabricante, 
quando aplicáveis;

II – não tenham comprometidas sua integridade e a segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua 
embalagem;

III – tenham mantidas suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária, ainda que tenham sofri-
do dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejável.

O inciso II trata daqueles produtos que estão com as embalagens amassadas, avariadas, mas sem com-
prometer o seu conteúdo. Normalmente, os clientes dos supermercados não querem comprar os produ-
tos nessas condições e eles são, atualmente, descartados, mesmo sem ter qualquer vício no conteúdo. A 
ideia é estimular que essas mercadorias sejam doadas.

O inciso III versa sobre as frutas, vegetais ou outros alimentos esteticamente “feios”, mas que ainda estão 
em boas condições.



REPORTAGEM 
DE CAPA

3

Doação deve ser inteiramente gratuita  
e desinteressada

A doação será realizada de modo gratuito, sem a 
incidência de qualquer encargo que a torne one-
rosa (art. 1º, § 1º).

Assim, não é possível exigir qualquer contrapres-
tação – direta ou indireta – da pessoa beneficiada.

Se houver alguma espécie de contraprestação 
em favor do estabelecimento, não se aplica o 
regime jurídico da Lei nº 14.016/2020, incidindo 
as regras gerais do Código Civil e do Código de 
Defesa do Consumidor.

Quais estabelecimentos estão autorizados, pela Lei  
nº 14.016/2020, a doar os alimentos?

A lei prevê um rol exemplificativo:

• empresas;

• hospitais;

• supermercados;

• cooperativas;

• restaurantes;

• lanchonetes

• e todos os demais estabelecimentos que for-
neçam alimentos preparados prontos para o 
consumo de trabalhadores, de empregados, de 
colaboradores, de parceiros, de pacientes e de 
clientes em geral.

Como é feita essa doação?

A doação poderá ser feita:

1) diretamente;

Ex: ao final da noite, o gerente do restaurante 
doa alimentos para moradores de rua.

2) em colaboração com o poder público;

Ex: supermercado firma convênio com o Muni-
cípio para doar, gratuitamente, alimentos para 
creches públicas.

3) com a participação de entidades intermediárias.

Assim, a doação pode ser feita por meio de: 

• bancos de alimentos*;

• entidades beneficentes de assistência social 
certificadas; ou 

• entidades religiosas.

* “os bancos alimentares ou bancos de alimentos 
são organizações sem fins lucrativos baseadas no 
voluntariado e que têm como objetivo a angaria-
ção de donativos de bens alimentares e a recu-
peração de excedentes alimentares da sociedade 
para os redistribuir entre pessoas necessitadas, 
evitando qualquer desperdício ou mau uso.”  
(https://www.wikiwand.com/pt/Banco_de_Alimentos)

Quem pode ser beneficiado com as doações?

Os beneficiários da doação serão pessoas, famí-
lias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou 
de risco alimentar ou nutricional (art. 2º).

Não há relação de consumo

A doação a que se refere a Lei nº 14.016/2020, 
em nenhuma hipótese, configurará relação de 
consumo (art. 2º, parágrafo único).

Trata-se de importante garantia para os estabele-
cimentos porque, com isso, não se aplica a eles o 
rigoroso regime de responsabilidade objetiva por 
fato do produto, previsto no art. 12 do Código de 
Defesa do Consumidor:

https://www.wikiwand.com/pt/Banco_de_Alimentos
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Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, 
nacional ou estrangeiro, e o importador res-
pondem, independentemente da existência 
de culpa, pela reparação dos danos causados 
aos consumidores por defeitos decorrentes 
de projeto, fabricação, construção, monta-
gem, fórmulas, manipulação, apresentação 
ou acondicionamento de seus produtos, bem 
como por informações insuficientes ou inade-
quadas sobre sua utilização e riscos.

Com isso, o indivíduo beneficiado com a doação 
não poderá ser enquadrado no conceito de consu-
midor (art. 2º do CDC), nem mesmo na figura equi-
parada de bystander, tratada no art. 17 do CDC.

Qual foi o regime de responsabilidade civil do doador 
previsto pela Lei nº 14.016/2020?

Veja o que diz o caput do art. 3º:

Art. 3º O doador e o intermediário somente 
responderão nas esferas civil e administrativa 
por danos causados pelos alimentos doados 
se agirem com dolo.

No direito brasileiro, em regra, a responsabilida-
de civil é subjetiva, de forma que o agente será 
responsabilizado se agiu com dolo ou culpa (art. 
186 c/c art. 927 do Código Civil).

No caso da doação gratuita de alimentos, o 
legislador abrandou essa regra e determinou 
que só haverá responsabilidade se o doador ou 
o intermediário tiverem agido com dolo. Assim, 
mesmo que tenham atuado com culpa, não serão 
responsabilizados.

A despeito de reconhecer a boa intenção do 
legislador diante de um tema tão sensível e 
socialmente relevante, penso que a previsão foi 
exacerbada e que ela poderá gerar uma proteção 
insuficiente às pessoas que recebem as doações. 
Entendo que a Lei deveria ter previsto que o 

doador e o intermediário também teriam respon-
sabilidade caso tivessem agido com “culpa grave”, 
ou seja, quando demonstraram total descaso, 
mesmo que sem intenção de causar dano.

Mutatis mutandis, seria o caso de se aplicar o 
mesmo raciocínio que levou o STJ a editar a sú-
mula 145:

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

Não foi essa, contudo, a opção legal.

Preocupação com a cadeia de conservação do 
alimento e previsão de rompimento do nexo 
causal

Uma das preocupações dos restaurantes e simi-
lares está no fato de que, no momento da doa-
ção, o alimento está dentro do prazo de validade 
e em condições de ser consumido. Ocorre que, 
se for mal conservado ou se passar muito tempo, 
ele poderá se tornar impróprio para o consumo. 

Assim, não há como o doador garantir que aque-
le alimento doado em perfeitas condições perma-
necerá dessa forma no exato instante do consu-
mo, caso este não seja imediato.

Pensando nisso, o legislador inseriu uma regra 
afirmando que o doador somente possui respon-
sabilidade pela higidez do alimento no momento 
da doação, não sendo responsável por eventuais 
danos decorrentes da má-conservação, transpor-
te inadequado ou incorreta manipulação. Isso 
porque são fatos posteriores, supervenientes, 
sobre os quais o doador não terá mais controle. 
Há, portanto, ausência de responsabilidade pelo 
rompimento do nexo causal. 
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Veja o que diz o § 1º do art. 3º:

Art. 3º (...)

§ 1º A responsabilidade do doador encerra-se 
no momento da primeira entrega do alimento 
ao intermediário ou, no caso de doação dire-
ta, ao beneficiário final.

Dessa forma, o estabelecimento só responderá 
se, no momento da doação, o alimento era im-
próprio para o consumo.

Responsabilidade do intermediário

Os restaurantes e similares muitas vezes não 
possuem condições de entregar pessoalmente 
para aqueles que necessitam dos alimentos. É o 
caso, por exemplo, da doação de alimentos para 
uma creche, asilo ou para uma entidade de recu-
peração de dependentes químicos. Essa logística 
de transporte e entrega pode, portanto, ser feita 
por um terceiro que, se for também economica-
mente desinteressado, tem a sua responsabilida-
de regida pela Lei nº 14.016/2020.

A responsabilidade desse intermediário nos 
mesmos moldes acima explicados, encerra-se 
quando ele entrega o alimento, não podendo ser 
punido caso a entidade recebedora não acondi-
cione corretamente os produtos ou não os mani-
pule em condições adequadas. Confira:

Art. 3º (...) 

§ 2º A responsabilidade do intermediário en-
cerra-se no momento da primeira entrega do 
alimento ao beneficiário final.

§ 3º Entende-se por primeira entrega o primei-
ro desfazimento do objeto doado pelo doador 
ao intermediário ou ao beneficiário final, ou 
pelo intermediário ao beneficiário final.

Responsabilidade penal

Qual é o crime praticado pelo sócio-gerente de um 
restaurante que doa alimentos que estão estragados?

Em tese, ele pratica o crime do art. 7º, IX, da Lei 
nº 8.137/90:

Art. 7º Constitui crime contra as relações de 
consumo:

(...)

IX - vender, ter em depósito para vender ou 
expor à venda ou, de qualquer forma, entre-
gar matéria-prima ou mercadoria, em condi-
ções impróprias ao consumo;

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, 
ou multa.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, 
III e IX pune-se a modalidade culposa, reduzin-
do-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço) 
ou a de multa à quinta parte.

A Lei nº 14.016/2020 inova ao exigir “dolo especí-
fico” do agente para que ele seja responsabiliza-
do criminalmente:

Art. 4º Doadores e eventuais intermediários 
serão responsabilizados na esfera penal 
somente se comprovado, no momento da 
primeira entrega, ainda que esta não seja 
feita ao consumidor final, o dolo específico de 
causar danos à saúde de outrem.

Dolo específico

O dolo específico ocorre quando “o agente de-
seja praticar a conduta visando a uma finalidade 
específica, que é elementar do tipo. Ex.: art. 159 – 
sequestrar pessoa com o fim de obter vantagem 
como condição ou preço do resgate.” (ALVES, 
Jamil Chaim. Manual de Direito Penal. Salvador: 
Juspodivm, 2020, p. 249). 
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O contrário de dolo específico é o dolo geral, isto é, quando o tipo penal não exige nenhuma finalidade 
especial.

A expressão “dolo específico” está atualmente em desuso e a doutrina prefere falar em elemento subjeti-
vo do tipo (ou elemento subjetivo do injusto).

Com base no art. 4º podemos chegar a duas conclusões:

1) os doadores e eventuais intermediários disciplinados pela Lei nº 14.016/2020 só responderão pelo 
crime do art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/90 se tiverem o dolo específico (finalidade especial) de causar danos à 
saúde de outrem;

2) a figura culposa do parágrafo único do art. 7º da Lei nº 8.137/90 não se aplica para os doadores e even-
tuais intermediários disciplinados pela Lei nº 14.016/2020.

Instituições públicas e privadas como intermediárias

Para que os objetivos da Lei sejam concretizados, o ideal seria a criação de órgãos públicos e de associa-
ções privadas que funcionassem como intermediários entre os estabelecimentos e as pessoas que neces-
sitam de doação. Tais órgãos e instituições funcionariam curadores atestando a qualidade dos alimentos 
doados e os mantendo em condições adequadas para serem entregues às pessoas que mais necessitam.

Vigência

A Lei nº 14.016/2020 entrou em vigor na data de sua publicação (24/06/2020).

https://www.editorajuspodivm.com.br/vade-mecum-de-jurisprudencia-dizer-o-direito-versao-espiral-2020
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Inexiste ilegalidade em portaria editada pelo Juiz Diretor do Foro que restrin-
giu o ingresso de pessoas portando arma de fogo nas dependências do Fórum

Inexiste ilegalidade em portaria editada pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Sete Quedas que 
restringiu o ingresso de pessoas portando arma de fogo nas dependências do Fórum.

STJ. 1ª Turma. RMS 38.090-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/03/2020 (Info 667).

 � É cabível, em tese, ADO pedindo a instituição de pagamento de valor mínimo 
em favor dos mais necessitados durante situação de calamidade pública de-
corrente de pandemia

No início da pandemia decorrente do covid-19 foi proposta ADO pedindo que o Presidente da 
República e os Presidentes da Câmara e do Senado editassem lei instituindo o pagamento de um 
valor mínimo em favor dos mais necessitados a fim de assegurar a alimentação, o mínimo exis-
tencial e a dignidade da pessoa humana.

Alguns dias após o ajuizamento da ADO, foi publicada a Lei nº 13.982/2020, que criou um benefí-
cio semelhante ao que se pretendia na ação. 

A Lei nº 13.982/2020 instituiu o “auxílio emergencial”, um benefício financeiro no valor de R$ 600,00 
por mês, pago pela União a trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), au-
tônomos e desempregados, e que tem por objetivo fornecer proteção emergencial, pelo prazo de 
3 meses, às pessoas que perderam sua renda em virtude da crise causada pelo coronavírus.

Diante disso, o STF decidiu:

a) conhecer da ação (significa que o STF entendeu ser cabível, em tese, ação direta de inconstitu-
cionalidade por omissão para discutir o tema); 

b) mas, quanto ao mérito, julgar o pedido prejudicado uma vez que foi aprovado o auxílio emer-
gencial (Lei nº 13.982/2020) e, consequentemente, foi satisfeito o objeto da ADO.

STF. Plenário. ADO 56/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 
30/4/2020 (Info 975).

 �Norma estadual não pode conferir inamovibilidade aos Procuradores do Estado

A garantia da inamovibilidade conferida pela Constituição Federal aos magistrados, aos membros 
do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública (arts. 93, VIII; 95, II; 128, § 5º, b; e 134, 
parágrafo único) não pode ser estendida aos procuradores de estado. 

STF. Plenário. ADI 5029, Rel. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020 (Info 975).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional o art. 6º-B da Lei nº 13.979/2020, incluído pela MP 928/2020,  
porque ele impõe uma série de restrições ao livre acesso do cidadão a informações

É inconstitucional o art. 6º-B da Lei nº 13.979/2020, incluído pela MP 928/2020, porque ele impõe 
uma série de restrições ao livre acesso do cidadão a informações.

O art. 6º-B não estabelece situações excepcionais e concretas impeditivas de acesso à informação. 
Pelo contrário, transforma a regra constitucional de publicidade e transparência em exceção, inver-
tendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a toda sociedade.

STF. Plenário. ADI 6351 MC-Ref/DF, ADI 6347 MC-Ref/DF e ADI 6353 MC-Ref/DF, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgados em 30/4/2020 (Info 975).

 � É constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvol-
vimento, experimentos e testes de produtos cosméticos

É constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos 
e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes.

A proteção da fauna é matéria de competência legislativa concorrente (art. 24, VI, da CF/88).

A Lei federal nº 11.794/2008 possui uma natureza permissiva, autorizando, a utilização de animais 
em atividades de ensino e pesquisas científicas, desde que sejam observadas algumas condições re-
lacionadas aos procedimentos adotados, que visam a evitar e/ou atenuar o sofrimento dos animais.

Mesmo que o tema tenha sido tratado de forma mais restrita pela lei estadual, isso não se mostra 
inconstitucional porque, em princípio, é possível que os Estados editem normas mais protetivas ao 
meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu 
interesse, conforme o caso.

STF. Plenário. ADI 5996, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 15/04/2020 (Info 975).

 �Norma estadual não pode conferir autonomia para a PGE

As Procuradorias de Estado, por integrarem os respectivos Poderes Executivos, não gozam de 
autonomia funcional, administrativa ou financeira, uma vez que a administração direta é una e não 
comporta a criação de distinções entre órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implici-
tamente pela Constituição Federal.

STF. Plenário. ADI 5029, Rel. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020 (Info 975).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional lei complementar 
estadual que preveja que compete ex-
clusivamente ao Procurador-Geral de 
Justiça interpor recursos ao STF e STJ

Lei Orgânica estadual do Ministério Público 
pode atribuir privativamente ao Procurador-
-Geral de Justiça a competência para interpor 
recursos dirigidos ao STF e STJ.

Não há inconstitucionalidade formal nessa 
previsão. Isso porque a Lei federal nº 8.625/93 
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Públi-
co - LONMP) não pormenoriza a atuação dos 
Procuradores-Gerais de Justiça e dos Procu-
radores de Justiça em sede recursal e, por 
expressa dicção do caput de seu artigo 29, o 
rol de atribuições dos Procuradores-Gerais de 
Justiça não é exaustivo, de forma que as leis 
orgânicas dos Ministérios Públicos estaduais 
podem validamente ampliar tais atribuições.

Além disso, não há ofensa aos princípios do 
promotor natural e da independência funcio-
nal dos membros do Parquet, uma vez que:

• se trata de mera divisão de atribuições den-
tro do Ministério Público estadual, veiculada 
por meio de lei; 

• e não se possibilita a ingerência do PGJ nas 
atividades dos Procuradores de Justiça, que 
conservam plena autonomia no exercício de 
seus misteres legais.

STF. Plenário. ADI 5505, Rel. Luiz Fux, julgado 
em 15/04/2020 (Info 975).

 � Princípios e garantias funcionais do 
MP e da Defensoria não podem ser 
estendidas à PGE

Os princípios institucionais e as prerrogativas 
funcionais do Ministério Público e da Defenso-
ria Pública não podem ser estendidos às Pro-
curadorias de Estado, porquanto as atribuições 
dos procuradores de estado – sujeitos que 
estão à hierarquia administrativa – não guar-
dam pertinência com as funções conferidas 
aos membros daquelas outras instituições.

STF. Plenário. ADI 5029, Rel. Luiz Fux, julgado 
em 15/04/2020 (Info 975).

 �Norma estadual não pode conferir 
independência funcional aos Procu-
radores do Estado

A Procuradoria-Geral do Estado é o órgão 
constitucional e permanente ao qual se con-
fiou o exercício da advocacia (representação 
judicial e consultoria jurídica) do Estado-mem-
bro (art. 132 da CF/88). 

A parcialidade é inerente às suas funções, 
sendo, por isso, inadequado cogitar-se inde-
pendência funcional, nos moldes da Magistra-
tura, do Ministério Público ou da Defensoria 
Pública (art. 95, II; art. 128, § 5º, I, b; e art. 134, 
§ 1º, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 1246, Rel. Roberto Barroso, 
julgado em 11/04/2019.

DIREITO CONSTITUCIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CONSTITUCIONAL

 �A MP 954/2020 exorbitou dos limites traçados pela Constituição ao autorizar 
a disponibilização dos dados pessoais de todos os consumidores dos serviços 
STFC e SMP, pelos respectivos operadores, ao IBGE

A MP 954/2020 determinava que, durante a emergência de saúde decorrente do covid-19, as em-
presas de telefonia fixa e móvel deveriam fornecer ao IBGE os dados dos seus clientes: relação dos 
nomes, números de telefone e endereços.

Segundo a MP, essas informações seriam utilizadas para a produção das estatísticas oficial, com o 
objetivo de realizar entrevistas não presenciais com os clientes das empresas.

As informações disciplinadas pela MP 954/2020 configuram dados pessoais e, portanto, estão pro-
tegidas pelas cláusulas constitucionais que asseguram a liberdade individual (art. 5º, caput), a priva-
cidade e o livre desenvolvimento da personalidade (art. 5º, X e XII). Sua manipulação e tratamento 
deverão respeitar esses direitos e os limites estabelecidos pela Constituição.

A MP 954/2020 exorbitou dos limites traçados pela Constituição porque diz que os dados serão uti-
lizados exclusivamente para a produção estatística oficial, mas não delimita o objeto da estatística a 
ser produzida, nem a finalidade específica ou a sua amplitude.

A MP 954/2020 não apresenta também mecanismos técnico ou administrativo para proteger os 
dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida.

Diante disso, constata-se que a MP violou a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), em 
sua dimensão substantiva (princípio da proporcionalidade).

STF. Plenário. ADI 6387, ADI 6388, ADI 6389, ADI 6390 e ADI 6393 MC-Ref/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 
julgados em 6 e 7/5/2020 (Info 976).

 � Procuração com poderes específicos para o ajuizamento de ADI e possibilidade 
de que esse vício seja sanado

O advogado que assina a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade precisa de procura-
ção com poderes específicos. A procuração deve mencionar a lei ou ato normativo que será im-
pugnado na ação. Repetindo: não basta que a procuração autorize o ajuizamento de ADI, devendo 
indicar, de forma específica, o ato contra o qual se insurge.

Caso esse requisito não seja cumprido, a ADI não será conhecida.

Vale ressaltar, contudo, que essa exigência constitui vício sanável e que é possível a sua regulariza-
ção antes que seja reconhecida a carência da ação.

STF. Plenário. ADI 6051, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 27/03/2020 (Info 976).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CONSTITUCIONAL

 �Não é possível exigir que Estados-membros e Municípios se vinculem a autoriza-
ções e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate à pandemia

A Lei nº 13.979/2020 previu, em seu art. 3º, um rol exemplificativo de oito medidas que podem ser 
adotadas pelo poder público para o combate ao coronavírus.

O art. 3º, VI, “b”, e os §§ 6º e 7º, II, da Lei nº 13.979/2020 estabeleceram que os Estados e Municípios 
somente poderia adotar algumas medidas se houvesse autorização da União.

O STF, ao apreciar ADI contra a Lei, decidiu:

a) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, “b”, e §§ 6º e 7º, II, da Lei 
nº 13.979/2020, a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou de obser-
vância ao ente federal; e

b) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles 
previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser 
resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva 
autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional 
de cada ente federativo.

Assim, os Estados/DF e Municípios podem, mesmo sem autorização da União, adotar medidas como 
isolamento, quarentena, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver e restrição à locomo-
ção interestadual e intermunicipal em rodovias, portos ou aeroportos.

Vale ressaltar que Estados e Municípios não podem fechar fronteiras, pois sairiam de suas compe-
tências constitucionais.

A adoção de medidas restritivas relativas à locomoção e ao transporte, por qualquer dos entes 
federativos, deve estar embasada em recomendação técnica fundamentada de órgãos da vigilância 
sanitária e tem de preservar o transporte de produtos e serviços essenciais, assim definidos nos 
decretos da autoridade federativa competente.

STF. Plenário. ADI 6343 MC-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Mo-
raes, julgado em 6/5/2020 (Info 976).

 � Lei estadual que modifique os limites geográficos de Município pode ser objeto 
de ADI

Lei estadual que dispõe sobre criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios 
possui natureza normativa e abstrata, desafiando o controle concentrado.

STF. Plenário. ADI 1825, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020 (Info 978). 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CONSTITUCIONAL

 � É inconstitucional norma da Consti-
tuição Estadual que preveja a possi-
bilidade de a Assembleia Legislativa 
convocar o Presidente do TJ ou o PGJ 
para prestar informações, sob pena 
de crime de responsabilidade

É inconstitucional norma da Constituição 
Estadual que preveja a possibilidade de a 
Assembleia Legislativa convocar o Presidente 
do Tribunal de Justiça ou o Procurador-Geral 
de Justiça para prestar informações na Casa, 
afirmando que a sua ausência configura crime 
de responsabilidade. 

O art. 50 da CF/88, norma de reprodução 
obrigatória, somente autoriza que o Poder 
Legislativo convoque autoridades do Poder 
Executivo, e não do Poder Judiciário ou do 
Ministério Público.

Não podem os Estados-membros ampliar o 
rol de autoridades sujeitas à convocação pelo 
Poder Legislativo e à sanção por crime de 
responsabilidade, por violação ao princípio da 
simetria e à competência privativa da União 
para legislar sobre o tema.

STF. Plenário. ADI 2911, Rel. Carlos Britto, jul-
gado em 10/08/2006.

STF. Plenário. ADI 5416, Rel. Gilmar Mendes, 
julgado em 03/04/2020 (Info 977).

 � É inconstitucional lei de iniciativa 
parlamentar que trate sobre as atri-
buições dos órgãos da Administra-
ção Pública

Padece de inconstitucionalidade formal lei de 
iniciativa parlamentar que disponha sobre 
atribuições de órgãos da Administração Públi-
ca (art. 61, § 1º, II, “e” e art. 84, VI, da Constitui-
ção Federal).

STF. Plenário. ADI 3981, Rel. Min. Roberto Bar-
roso, julgado em 15/04/2020 (Info 978).

 � É constitucional a Resolução 
27/2008, do CNMP, que proíbe que 
os servidores do Ministério Público 
exerçam advocacia

É constitucional a Resolução 27/2008, do 
CNMP, que proíbe que os servidores do Minis-
tério Público exerçam advocacia.

O CNMP possui capacidade para a expedição 
de atos normativos autônomos (art. 130-A, 
§ 2º, I, da CF/88), desde que o conteúdo dis-
ciplinado na norma editada se insira no seu 
âmbito de atribuições constitucionais. 

A Resolução 27/2008 do CNMP tem por ob-
jetivo assegurar a observância dos princípios 
constitucionais da isonomia, da moralidade e 
da eficiência no Ministério Público, estando, 
portanto, abrangida pelo escopo de atuação 
do CNMP (art. 130-A, § 2º, II). 

A liberdade de exercício profissional não é um 
direito absoluto, devendo ser interpretada den-
tro do sistema constitucional como um todo.

STF. Plenário. ADI 5454, Rel. Alexandre de Mo-
raes, julgado em 15/04/2020 (Info 978).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CONSTITUCIONAL

 � Inconstitucionalidade de lei estadual que afaste as exigências de revalidação 
de diplomas emitidos por instituições de ensino superior estrangeiras

É inconstitucional lei estadual que afasta as exigências de revalidação de diploma obtido em institui-
ções de ensino superior de outros países para a concessão de benefícios e progressões a servidores 
públicos. Essa lei invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da 
educação nacional (art. 22, XXIV, CF/88).

STF. Plenário. ADI 6073, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/03/2020 (Info 979).

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL

 � É constitucional lei estadual que preveja que o exercício da advocacia deve ser 
considerado como título em concursos para cartório

O exercício da advocacia é critério adequado para a atribuição de título em concursos para carrei-
ras jurídicas.

Assim, é constitucional lei estadual que preveja que o exercício da advocacia deve ser considerado 
como título em concursos para cartório (serventias notariais e de registro).

STF. Plenário. ADI 3760, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 15/04/2020 (Info 976).

DIREITO ADMINISTRATIVO

 �O prazo para se questionar a preterição de nomeação de candidato em concurso 
público é de 5 anos, contado da data em que o outro servidor foi nomeado no lu-
gar do aprovado

Nos casos de preterição de candidato na nomeação em concurso público, o termo inicial do prazo pres-
cricional quinquenal recai na data em que foi nomeado outro servidor no lugar do aprovado no certame.

STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1.643.048-GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 05/03/2020 
(Info 668).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO ADMINISTRATIVO

 �O cadastro e o peticionamento no Siste-
ma Eletrônico de Informações denotam 
a ciência de que o processo administra-
tivo tramitará de forma eletrônica

O cadastro e o peticionamento no Sistema 
Eletrônico de Informações denotam a ciência 
de que o processo administrativo tramitará de 
forma eletrônica.

Caso concreto: determinada interessada es-
tava participando de processo administrativo 
no âmbito da administração pública federal; o 
processo “físico” foi migrado para “eletrônico”; 
a interessada fez cadastro neste sistema ele-
trônico, aceitou as condições e chegou a peti-
cionar eletronicamente; ela foi, então, intimada 
eletronicamente para apresentar documentos 
e não o fez; diante disso, perdeu o direito de 
contratar com o Poder Público; em seguida, 
alegou, em mandado de segurança, que não 
foi oficialmente informada de que a comunica-
ção dos atos administrativos do seu processo 
seria realizada exclusivamente por meio eletrô-
nico; o STJ não aceitou a argumentação.

STJ. 1ª Seção. MS 24.567-DF, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, julgado em 11/03/2020 (Info 667).

 � É possível a cassação de aposentado-
ria de servidor público pela prática, 
na atividade, de falta disciplinar 
punível com demissão

Não há inconstitucionalidade na previsão da 
penalidade de cassação de aposentadoria de 
servidores públicos, disposta nos arts. 127, IV, 
e 134 da Lei nº 8.112/90.

A aplicação da penalidade de cassação de apo-
sentadoria ou disponibilidade é compatível com 
o caráter contributivo e solidário do regime 
próprio de previdência dos servidores públicos.

A perda do cargo público foi prevista no texto 
constitucional como uma sanção que integra 
o poder disciplinar da Administração. É medi-
da extrema aplicável ao servidor que apresen-
tar conduta contrária aos princípios básicos 
e deveres funcionais que fundamentam a 
atuação da Administração Pública.

A impossibilidade de aplicação de sanção 
administrativa a servidor aposentado, a quem 
a penalidade de cassação de aposentadoria 
se mostra como única sanção à disposição 
da Administração, resultaria em tratamento 
diverso entre servidores ativos e inativos, para 
o sancionamento dos mesmos ilícitos, em 
prejuízo do princípio isonômico e da morali-
dade administrativa, e representaria indevida 
restrição ao poder disciplinar da Administra-
ção em relação a servidores aposentados que 
cometeram faltas graves enquanto em ativi-
dade, favorecendo a impunidade.

STF. Plenário. ADPF 418, Rel. Alexandre de 
Moraes, julgado em 15/04/2020 (Info 975).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO ADMINISTRATIVO

 �Mesmo depois de terem-se passado mais de 5 anos, a Administração Pública 
pode anular a anistia política concedida quando se comprovar a ausência de 
perseguição política, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada 
a não devolução das verbas já recebidas

No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de conces-
são de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando se com-
provar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em 
procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.

Ex: 2003, João, ex-militar da Aeronáutica, recebeu anistia política, concedida por meio de portaria do 
Ministro da Justiça. Em 2006, a AGU emitiu nota técnica fazendo alguns questionamentos sobre a 
forma indevida pela qual estavam sendo concedidas anistias políticas, dentre elas a que foi outorga-
da a João. Em 2011, o Ministro da Justiça determinou que fossem revistas as concessões de anistia 
de inúmeros militares, inclusive a de João. Em 2012, foi aberto processo administrativo para exa-
minar a situação de João e, ao final, determinou-se a anulação da anistia política. Mesmo tendo-se 
passado mais de 5 anos, a anulação do ato foi possível, seja por força da parte final do art. 54 da Lei 
nº 9.784/99, seja porque o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o 
ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 817338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/10/2019 (repercussão geral – Tema 
839) (Info 956).

É possível a anulação do ato de anistia pela Administração Pública, evidenciada a violação direta do 
art. 8º do ADCT, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei nº 9.784/99.

STJ. 1ª Seção. MS 19.070-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, jul-
gado em 12/02/2020 (Info 668).

 � É obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposi-
ção da penalidade de trânsito, mas não se exige que sejam acompanhadas de 
aviso de recebimento

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações 
da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Tais notificações, se feitas por remessa 
postal, não precisam ser acompanhadas de aviso de recebimento (AR). Não há essa exigência no 
Código de Trânsito Brasileiro nem nas Resoluções do CONTRAN.

STJ. 1ª Seção. PUIL 372-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 11/03/2020 (Info 668).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Se a mulher passar a conviver com alguém em união estável após a morte do 
ex-combatente, ela perde a condição de viúva (art. 2º, V, da Lei nº 8.059/90) e, 
portanto, não terá mais direito à pensão

A definição de viuvez do art. 2º, V, da Lei nº 8.059/90 contempla a viúva de militar que passa a convi-
ver em união estável, após a óbito do beneficiário, mesmo sem contrair novas núpcias, porquanto já 
constituída instituição familiar equiparável ao casamento.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.386.713-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/03/2020 (Info 668).

 �A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui 
ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da CF/88

A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, 
vedada pelo art. 37, II, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 3199, Rel. Roberto Barroso, julgado em 20/04/2020 (Info 977).

 � Lei estadual pode exigir que servidor more no Município onde atua, mas não 
pode exigir que ele peça autorização todas as vezes em que for sair da localidade

A regra que estabelece a necessidade de residência do servidor no município em que exerce suas 
funções é compatível com a Constituição de 1988, a qual já prevê obrigação semelhante para magis-
trados, nos termos do seu art. 93, VII. 

Por outro lado, viola a Constituição a lei estadual que proíba a saída do servidor do Município sede 
da unidade em que atua sem autorização do superior hierárquico. Essa previsão configura grave 
violação da liberdade fundamental de locomoção (art. 5º, XV, da CF/88) e do devido processo legal 
(art. 5º, LIV).

STF. Plenário. ADPF 90, Rel. Luiz Fux, julgado em 03/04/2020 (Info 977).

DIREITO ADMINISTRATIVO
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO ADMINISTRATIVO

 �Análise da constitucionalidade da MP 966/2020, que dispõe sobre a responsabi-
lização de agentes públicos por atos relacionados com a pandemia da covid-19

A MP 966/2020, que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em 
atos relacionados com a pandemia da covid-19.

O STF decidiu que a MP é, em princípio, constitucional, mas deverá ser feita uma interpretação con-
forme à Constituição.

Desse modo, o Plenário do STF deferiu parcialmente a medida cautelar para:

1) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabe-
lecer que, na caracterização de erro grosseiro, deve-se levar em consideração a observância, pelas 
autoridades: a) de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por 
organizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas; bem como 

b) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção; e 

2) conferir, ainda, interpretação conforme à Constituição ao art. 1º da MP 966/2020, para explicitar 
que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade à qual compete a decisão deve exigir que a opinião 
técnica trate expressamente: 

(i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por orga-
nizações e entidades reconhecidas nacional e internacionalmente; 

(ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.

Foram fixadas as seguintes teses:

1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao 
meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: 

i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou 

ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 

2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua 
decisão tratem expressamente: 

i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por orga-
nizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e 

ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se torna-
rem corresponsáveis por eventuais violações a direitos.

Vale ressaltar que a MP não trata de crime ou de ato ilícito.  Assim, qualquer interpretação do texto im-
pugnado que dê imunidade a agentes públicos quanto a ato ilícito ou de improbidade deve ser excluída. 

STF. Plenário. ADI 6421 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20 e 21/5/2020 (Info 978).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional a suspensão do exercício profissional em razão do inadimple-
mento de anuidades devidas à entidade de classe

O Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) prevê que o advogado que deixar de pagar as contribuições 
devidas à OAB (anuidades) pratica infração disciplinar (art. 34, XXIII, da Lei nº 8.906/94) e pode ser 
suspenso do exercício, ficando proibido de exercer a advocacia enquanto não pagar integralmente a 
dívida, com correção monetária (art. 37, § 2º).

O STF entendeu que esses dispositivos são inconstitucionais porque representam medida despro-
porcional que caracteriza sanção política, além de ofender a livre iniciativa e a liberdade profissional.

É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício labo-
ral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em 
matéria tributária.

STF. Plenário. RE 647885, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020 (Repercussão Geral – Tema 
732) (Info 978).

DIREITO ELEITORAL

 �Mesmo com a covid-19, foram mantidos os prazos para filiação partidária e de-
sincompatibilização nas eleições municipais de 2020

Mesmo com a situação de calamidade pública decorrente da covid-19, são constitucionais e devem 
ser mantidos os prazos para filiação partidária e desincompatibilização previstos na legislação para 
a as eleições municipais de 2020.

STF. Plenário. ADI 6359 Ref-MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/5/2020 (Info 977).

DIREITO ADMINISTRATIVO
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A cobrança por Município de multa relativa a danos ambientais já paga à União 
anteriormente, pelo mesmo fato, não configura bis in idem

A cobrança por Município de multa relativa a danos ambientais já paga à União anteriormente, pelo 
mesmo fato, não configura bis in idem.

O art. 76 da Lei nº 9.605/98 afirma que, se o Estado, Município, Distrito Federal ou Território já tiver 
multado o infrator e esta tiver sido paga, não é mais possível que seja imposta uma “multa federal”:

Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios 
substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência.

O inverso, contudo, não é verdadeiro. 

Assim, se a União já tiver multado o infrator, essa “multa federal” não substitui a multa imposta pelo 
Estado, DF ou Município considerando que isso não foi previsto pelo art. 76.

Houve um silêncio eloquente do legislador. 

Se o pagamento da multa imposta pela União também afastasse a possibilidade de cobrança por 
Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, a lei teria afirmado simplesmente que o adimple-
mento de sanção aplicada por ente federativo afastaria a exigência de pena pecuniária por quais-
quer dos outros.

Dessa forma, não há margem para interpretação de que a multa paga à União impossibilita a co-
brança daquela aplicada pelo Município, sob pena de bis in idem, uma vez que a atuação conjunta 
dos poderes públicos, de forma cooperada, na tutela do meio ambiente, é dever imposto pela Cons-
tituição Federal.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.132.682-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/12/2016 (Info 667).

ATENÇÃO: penso que esse entendimento está superado. Os fatos analisados neste julgado ocor-
reram quando ainda não estava em vigor a LC 140/2011. Esta Lei previu que se, mais de um ente 
federativo lavrar auto de infração ambiental, deverá prevalecer aquele que foi feito por órgão que 
detenha a atribuição de licenciamento (art. 17, § 3º). Isso para evitar bis in idem. Logo, no caso con-
creto, seria preciso definir qual dos dois órgãos tinha competência (União ou Município) e somente 
iria prevalecer o auto de infração lavrado por ele. Muito cuidado como esse tema vai ser cobrado 
em prova.

DIREITO AMBIENTAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvol-
vimento, experimentos e testes de produtos cosméticos

É constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos 
e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes.

A proteção da fauna é matéria de competência legislativa concorrente (art. 24, VI, da CF/88).

A Lei federal nº 11.794/2008 possui uma natureza permissiva, autorizando, a utilização de animais 
em atividades de ensino e pesquisas científicas, desde que sejam observadas algumas condições re-
lacionadas aos procedimentos adotados, que visam a evitar e/ou atenuar o sofrimento dos animais.

Mesmo o que o tema tenha sido tratado de forma mais restrita pela lei estadual, isso não se mostra 
inconstitucional porque, em princípio, é possível que os Estados editem normas mais protetivas ao 
meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu 
interesse, conforme o caso.

STF. Plenário. ADI 5996, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 15/04/2020 (Info 975).

DIREITO CIVIL

 �O prazo para se anular a venda de ascendente para descendente sem que os ou-
tros tenham consentido é de 2 anos; esse mesmo prazo se aplica caso o ascendente 
tenha se utilizado de uma interposta pessoa (“laranja”) para efetuar essa venda

É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do 
alienante expressamente houverem consentido (art. 496 do CC).

O prazo para anular a venda direta entre ascendente e descendente é de 2 anos, a contar da conclu-
são do ato (art. 179 do CC).

A venda de bem entre ascendente e descendente, por meio de interposta pessoa, também é ato 
jurídico anulável, devendo ser aplicado o mesmo prazo decadencial de 2 anos previsto no art. 179 
do CC. Isso porque a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável 
de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge. Em 
outras palavras, é apenas uma tentativa de se eximir da regra do art. 496 do CC, razão pela qual 
deverá ser aplicado o mesmo prazo decadencial de 2 anos.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.679.501-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/03/2020 (Info 667).

DIREITO AMBIENTAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CIVIL

 �A existência de contrato de arrenda-
mento mercantil do bem móvel im-
pede a aquisição de sua propriedade 
pela usucapião, contudo, verificada 
a prescrição da dívida, inexiste óbice 
legal para prescrição aquisitiva

A existência de contrato de arrendamento 
mercantil do bem móvel impede a aquisição 
de sua propriedade pela usucapião, contudo, 
verificada a prescrição da dívida, inexiste óbi-
ce legal para prescrição aquisitiva.

Exemplo: João celebrou contrato de arrenda-
mento mercantil com o banco para aquisição 
de um automóvel; em 1998, o arrendatário 
deixou de pagar as prestações; o arrendador 
tinha o prazo de 5 anos para ajuizar ação de 
cobrança, ou seja, até 2003; até essa data 
(2003), não se podia falar em usucapião; a 
partir de 2003, como o arrendador já não 
mais poderia ajuizar a ação de cobrança, 
entende-se que cessaram os vícios que ma-
culavam a posse do arrendatário;  logo, a 
partir de 2003 começou a ser contado o prazo 
de usucapião; como o prazo de usucapião 
extraordinário de bem móvel é de 5 anos, o 
arrendatário adquiriu a propriedade por usu-
capião em 2008.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.528.626-RS, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araú-
jo, julgado em 17/12/2019 (Info 667).

 �Não incide desconto de pensão ali-
mentícia sobre as parcelas denomi-
nadas diárias de viagem e tempo de 
espera indenizado

Não incide desconto de pensão alimentícia 
sobre as parcelas denominadas diárias de 
viagem e tempo de espera indenizado.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.747.540-SC, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
10/03/2020 (Info 667).

 � Se foi celebrado um acordo na ação 
de investigação de paternidade, mas 
não se estipulou o termo inicial dos 
alimentos, estes serão devidos desde 
a data da citação

Na ausência de expressa previsão no acordo 
de alimentos a respeito do seu termo inicial, 
deve prevalecer o disposto no § 2º do art. 13 
da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos), segundo 
o qual, em qualquer caso, os alimentos fixa-
dos retroagem à data da citação.

Art. 13 (...) § 2º Em qualquer caso, os alimen-
tos fixados retroagem à data da citação.

Se a lei diz expressamente que “em qualquer 
caso” os alimentos retroagem, não cabe ao in-
térprete fazer restrições onde o legislador não 
o fez, de modo que não há justificativa para 
que os alimentos fixados em acordo celebra-
do em ação investigatória de paternidade não 
receba o mesmo tratamento, sob o singelo 
argumento de que ajuste foi omisso a respei-
to do seu termo inicial.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.821.107-ES, Rel. Min. Mou-
ra Ribeiro, julgado em 10/03/2020 (Info 667).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O espólio não possui legitimidade 
passiva ad causam na ação de ressar-
cimento de remuneração indevida-
mente paga após a morte de ex-servi-
dor e recebida por seus herdeiros

A restituição de quantia recebida indevidamen-
te é um dever de quem se enriqueceu sem 
causa (art.884 do CC). De acordo com as alega-
ções do ente público, a vantagem econômica 
foi auferida pelos herdeiros do ex-servidor.

O ex-servidor público não tinha mais perso-
nalidade jurídica quando o Distrito Federal 
depositou a quantia ora pleiteada consideran-
do que estava morto (art. 6º do CC).

Se o saque indevido da quantia disponibiliza-
da pelo Poder Público não pode ser imputado 
ao falecido (não foi decorrente de qualquer 
ato do falecido), o espólio não pode ser obri-
gado a restituir. Isso porque o espólio é obri-
gado a cumprir as dívidas do autor da heran-
ça por força do art. 796 do CPC/2015.

Logo, se o espólio não pode ser vinculado, 
nem mesmo abstratamente, ao dever de 
restituir, ele não pode ser considerado parte 
legítima nesta ação nos termos do art. 17 do 
CPC/2015.

O espólio não possui legitimidade passiva ad 
causam na ação de ressarcimento de remu-
neração indevidamente paga após a morte de 
ex-servidor e recebida por seus herdeiros.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.805.473-DF, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 
03/03/2020 (Info 667).

 � É válido o testamento particular que, 
a despeito de não ter sido assinado 
de próprio punho pela testadora, 
contou com a sua impressão digital

O art. 1.876, § 2º do Código Civil afirma que 
um dos requisitos do testamento particular é 
que ele seja assinado pelo testador. Vale res-
saltar, contudo, que o STJ decidiu que:

É válido o testamento particular que, a despeito 
de não ter sido assinado de próprio punho pela 
testadora, contou com a sua impressão digital.

Caso concreto: a falecida deixou um testamen-
to particular elaborado por meio mecânico; o 
testamento foi lido na presença de três teste-
munhas, que o assinaram; vale ressaltar, no 
entanto, que esse testamento não foi assinado 
pela testadora em razão de ela se encontrar 
hospitalizada na época e estar com uma limi-
tação física que a impedia assinar; para suprir 
essa falta de assinatura, a testadora colocou 
a sua impressão digital no testamento; as 
testemunhas, ouvidas em juízo, confirmaram 
o cumprimento das demais formalidades e, 
sobretudo, que aquela era mesmo a manifes-
tação de última vontade da testadora; o STJ 
considerou válido o testamento.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 11/03/2020 (Info 667).

DIREITO CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO DO CONSUMIDOR

 � Competência para julgar demandas entre usuário e operadora de plano de saúde

Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresa-
rial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coleti-
vo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte traba-
lhador aposentado ou dependente do trabalhador.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.799.343-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy An-
drighi, julgado em 11/03/2020 (Tema IAC 5) (Info 668).

Vale ressaltar, contudo, que temos aqui uma “polêmica”. No mesmo dia, na mesma sessão de julga-
mento, a 2ª Seção apreciou o CC 165.863-SP no qual foram redigidas teses aparentemente contradi-
tórias com as do REsp 1.799.343-SP. Compare:

Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora de plano de saú-
de, sendo irrelevante a existência de norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, 
acordo ou convenção coletiva.

Para a definição da competência do julgamento das demandas entre usuário e operadora de plano de 
saúde, é irrelevante a distinção entre trabalhador ativo, aposentado ou dependente do trabalhador.

STJ. 2ª Seção. CC 165.863-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020 (Tema 
IAC 5) (Info 667).

Foram opostos embargos de declaração nos dois processos, de forma que o tema deverá ser escla-
recido em breve. Penso, contudo, que irá prevalecer a redação da tese fixada no REsp 1.799.343-SP 
porque reflete o entendimento presentes em outros julgados do STJ.

 � Se não houver previsão contratual expressa, o plano de saúde não é obrigado a 
custear o tratamento de fertilização in vitro

O art. 10, III, da Lei nº 9.656/98, ao excluir a inseminação artificial do plano-referência de assistência 
à saúde, também excluiu a técnica de fertilização in vitro.

A inseminação artificial compreende a fertilização in vitro, bem como todas as técnicas médico-cien-
tíficas de reprodução assistida, sejam elas realizadas dentro ou fora do corpo feminino.

Isso significa que não é abusiva a negativa de custeio, pela operadora do plano de saúde, do trata-
mento de fertilização in vitro, quando não houver previsão contratual expressa.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.7946.29/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, jul-
gado em 18/02/2020 (Info 667).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.823.077-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 20/02/2020 (Info 666).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO EMPRESARIAL

 � Justiça Estadual não pode julgar improcedente pedido de abstenção de uso de 
marca, sob o argumento de que o registro dessa marca tem uma nulidade e, 
portanto, não goza de proteção; falta competência à Justiça Estadual para reco-
nhecer essa nulidade 

Não compete à Justiça estadual, em sede de reconvenção proposta na ação de abstenção de uso de 
marca, afastar o pedido da proprietária da marca, declarando a nulidade do registro ou irregularida-
de da marca.

A Justiça Estadual não pode, ao julgar uma ação de abstenção de uso de marca, negar o pedido da 
proprietária da marca utilizando como argumento que o registro dessa marca conteria uma nulida-
de ou irregularidade. 

A competência para examinar eventual nulidade do registro de uma marca é da Justiça Federal. Isso 
porque, nessa situação, haverá interesse jurídico do INPI na demanda, considerando que foi essa 
autarquia federal que concedeu o registro, incidindo, portanto, na hipótese do art. 109, I, da CF/88.

Caso concreto: uma escola propôs ação pedindo para que outra empresa de educação não utilizas-
se o termo “Poliedro” como marca; o TJ julgou o pedido improcedente afirmando que essa palavra 
não poderia ter sido registrada como marca; logo, o registro seria nulo.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.393.123-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 18/02/2020 (Info 667).

 �A sistemática prevista no art. 142 da Lei nº 11.101/2005 não é aplicável nas hipóte-
ses do art. 66, ou seja, quando reconhecida a utilidade e a urgência na alienação 
de bens integrantes do ativo permanente de empresa em recuperação judicial

O art. 66 da Lei nº 11.101/2005 afirma que é possível a alienação de bens integrantes do ativo 
permanente da empresa em recuperação judicial, desde que o juiz responsável pela condução do 
processo reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida.

O art. 66 da LFRE não exige qualquer formalidade específica para fins de se alcançar o valor dos 
bens a serem alienados, tampouco explicita de que modo deverá ser procedida a venda, deixando, 
portanto, a critério do juiz aceitar ou não o preço enunciado e a forma como será feita a alienação.

Assim, para a alienação tratada no art. 66 não se exige o cumprimento das formalidades previstas 
no art. 142 da Lei nº 11.101/2005.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.819.057-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/03/2020 (Info 667).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Estrangeiro que tenha filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência 
não pode ser expulso mesmo que o nascimento tenha ocorrido após os fatos que 
ensejaram a expulsão

Para a configuração das hipóteses legais de inexpulsabilidade não é exigível a contemporaneidade 
dessas mesmas causas em relação aos fatos que deram ensejo ao ato expulsório.

Caso concreto: portaria de expulsão do estrangeiro foi publicada em 2017; enquanto aguardava 
a efetivação da expulsão, esse estrangeiro teve um filho brasileiro, nascido em 2019; a Lei de Mi-
gração (Lei nº 13.445/2017), em seu art. 55, II, “a”, proíbe a expulsão caso o estrangeiro tenha filho 
brasileiro e ele esteja sob a sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva; muito embora a 
portaria de expulsão tenha sido editada antes do nascimento do filho brasileiro, o certo é que não 
se pode exigir para a configuração das hipóteses legais de inexpulsabilidade a contemporaneidade 
dessas mesmas causas em relação aos fatos que deram ensejo ao ato expulsório.

STJ. 1ª Seção. HC 452.975-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 12/02/2020 (Info 667)

ECA

 � É legal a internação de adolescente gestante ou com o filho em amamentação, 
desde que assegurada atenção integral à sua saúde, bem como as condições ne-
cessárias para que permaneça com seu filho durante o período de amamentação

Não há impeditivo legal para a internação de adolescente gestante ou com filho em amamentação, 
desde que seja garantida atenção integral à saúde do adolescente, além de asseguradas as condi-
ções necessárias para que a adolescente submetida à execução de medida socioeducativa de priva-
ção de liberdade permaneça com o seu filho durante o período de amamentação (arts. 60 e 63, § 2º 
da Lei nº 12.594/12 - SINASE).

STJ. 5ª Turma. HC 543.279-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/03/2020 (Info 668).

DIREITO INTERNACIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Coexistindo execução fiscal e execu-
ção civil, contra o mesmo devedor, 
com pluralidade de penhoras recain-
do sobre o mesmo bem, o produto da 
venda judicial, por força de lei, deve 
satisfazer o crédito fiscal em primei-
ro lugar

Ainda que perfectibilizada a arrematação do 
bem objeto de penhora na execução civil, os 
valores levantados devem ser restituídos ao 
juízo, quando, coexistindo execução fiscal, au-
sente a prévia intimação da Fazenda Pública.

Caso concreto: banco ajuizou execução con-
tra devedor e conseguiu a penhora de um 
imóvel; algum tempo depois, a União ajuizou 
execução fiscal contra esse mesmo devedor e 
conseguiu a penhora desse mesmo imóvel; no 
primeiro processo (o do banco), o juiz autori-
zou a alienação judicial do bem (hasta pública); 
o dinheiro obtido foi depositado e o juiz, sem 
ouvir a Fazenda Nacional (União) autorizou 
que o banco fizesse o levantamento da quan-
tia; em uma situação como essa, o banco terá 
que devolver o dinheiro; isso porque coexis-
tindo execução fiscal e execução civil, contra o 
mesmo devedor, com pluralidade de penhoras 
recaindo sobre o mesmo bem, o produto da 
venda judicial, por força de lei, deve satisfazer 
o crédito fiscal em primeiro lugar.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.661.481-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 10/03/2020 (Info 667).

 �A falha procedimental consubstan-
ciada na publicação antecipada de re-
sultado de julgamento que havia sido 
adiado não gera suspeição do relator

A falha procedimental consubstanciada na 
publicação antecipada de resultado de julga-
mento que havia sido adiado não gera suspei-
ção do relator.

Essa falha não se enquadra em nenhuma das 
hipóteses taxativas de suspeição previstas no 
art. 135 do CPC.

As hipóteses taxativas de cabimento da ex-
ceção devem ser interpretadas de forma 
restritiva, sob pena de comprometimento da 
independência funcional assegurada ao ma-
gistrado no desempenho de suas funções.

STJ. 2ª Seção. AgInt na ExSusp 198-PE, Rel. 
Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 
17/03/2020 (Info 668).

 �Não cabe agravo de instrumento 
contra a decisão que aplica multa 
por ato atentatório à dignidade da 
justiça pelo não comparecimento à 
audiência de conciliação

A decisão que aplica a multa do art. 334, §8º, 
do CPC, à parte que deixa de comparecer à 
audiência de conciliação, sem apresentar jus-
tificativa adequada, não pode ser impugnada 
por agravo de instrumento, não se inserindo 
na hipótese prevista no art. 1.015, II, do CPC. 
Tal decisão poderá, no futuro, ser objeto de 
recurso de apelação, na forma do art. 1.009, 
§1º, do CPC.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.762.957-MG, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
10/03/2020 (Info 668).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Justiça comum deve julgar ação de servidor contratado depois da CF/88, sem 
concurso público, contra Município, no qual ele cobra verbas trabalhistas de-
correntes desta contratação

Compete à Justiça comum julgar conflitos entre Município e servidor contratado depois da CF/88, 
ainda que sem concurso público, pois, uma vez vigente regime jurídico-administrativo, este discipli-
nará a absorção de pessoal pelo poder público.

Logo, eventual nulidade do vínculo e as consequências daí oriundas devem ser apreciadas pela Jus-
tiça comum, e não pela Justiça do Trabalho.

STF. Plenário. ARE 1179455 AgR/PI, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 5/5/2020 (Info 976).

 � É cabível a oposição de embargos de declaração para que a decisão embargada 
se adeque à jurisprudência superveniente

São cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que a decisão embargada seja 
reajustada de acordo com a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça adotarem.

STF. 1ª Turma. Rcl 15724 AgR-ED/PR, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Mo-
raes, julgado em 5/5/2020 (Info 976).

DIREITO PENAL

 � Pagar remuneração a funcionário fantasma não configura crime

O pagamento de remuneração a funcionários fantasmas não configura apropriação ou desvio de 
verba pública, previstos pelo art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.

O pagamento de salário não configura apropriação ou desvio de verba pública, previstos pelo art. 
1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, pois a remuneração é devida, ainda que questionável a contratação 
de parentes do Prefeito.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1.162.086-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 05/03/2020 (Info 667).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Compete à Justiça Federal julgar a conduta de réu que faz oferta pública de con-
trato de investimento coletivo em criptomoedas sem prévia autorização da CVM

Se a denúncia imputa a oferta pública de contrato de investimento coletivo (sem prévio registro), 
não há dúvida de que incide as disposições contidas na Lei nº 7.492/86 (Lei de Crimes contra o Sis-
tema Financeiro), especialmente porque essa espécie de contrato caracteriza valor mobiliário, nos 
termos do art. 2º, IX, da Lei nº 6.385/76.

Logo, compete à Justiça Federal apurar os crimes relacionados com essa conduta. 

Compete à Justiça Federal julgar crimes relacionados à oferta pública de contrato de investimento 
coletivo em criptomoedas.

STJ. 6ª Turma. HC 530.563-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 05/03/2020 (Info 667).

 � Se a ré pratica o crime de poluição qualificada e não toma providências para re-
parar o dano, entende-se que continua praticando ato ilícito em virtude da sua 
omissão, devendo, portanto, ser considerado que se trata de crime permanente 

Os delitos previstos no:

- art. 54, § 2º, I, II, III e IV e § 3º e 

- art. 56, § 1º, I e II, 

- cumulados com a causa de aumento de pena do art. 58, I, da Lei nº 9.605/98,

... que se resumem na ação de causar poluição ambiental que provoque danos à população e ao pró-
prio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas na legislação de proteção, e na omissão 
em adotar medidas de precaução nos casos de risco de dano grave ou irreversível ao ecossistema, 

... são crimes de natureza permanente, para fins de aferição da prescrição.

Caso concreto: a empresa ré armazenou inadequadamente causando grave poluição da área de-
gradada, sendo que, até o momento de prolação do julgado, não havia tomado providências para 
reparar o dano, caracterizando a continuidade da prática infracional. Desse modo, constata-se que 
o crime de poluição qualificada é permanente, ainda que por omissão da ré, que foi prontamente 
notificada a reparar o dano causado, mas não o fez.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.847.097-PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 05/03/2020 (Info 667).

DIREITO PENAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O porte de arma branca é conduta que permanece típica na Lei das Contraven-
ções Penais

A previsão do art. 19 da Lei das Contravenções Penais continua válida ainda hoje?

• Em relação à arma de fogo: NÃO. O porte ilegal de arma de fogo caracteriza, atualmente, o crime 
previsto nos arts. 14 ou 16 do Estatuto do Desarmamento. 

• Em relação à branca: SIM. O art. 19 do Decreto-lei nº 3.688/41 permanece vigente quanto ao porte 
de outros artefatos letais, como as armas brancas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de 
arma branca como contravenção prevista no art. 19 do DL 3.688/41, não havendo que se falar em 
violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade.

STJ. 5ª Turma. RHC 56.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668).

 �Nos casos em que se aplica a Lei nº 13.654/2018, é possível a valoração do empre-
go de arma branca, no crime de roubo, como circunstância judicial desabonadora

A Lei nº 13.654/2018 entrou em vigor no dia 24/04/2018. Antes dessa Lei, o emprego de arma bran-
ca era considerado causa e aumento de pena no roubo. Essa Lei, contudo, deixou de prever a arma 
branca como majorante. 

Suponhamos que, no dia 25/04/2018, João, usando um canivete, ameaçou a vítima, subtraindo dela 
o telefone celular. O juiz, ao condenar o réu, não poderá, na 3ª fase da dosimetria da pena, utilizar 
a “arma branca” como causa de aumento de pena. Diante disso, nada impede que o magistrado 
utilize esse fato (emprego de arma branca) como uma circunstância judicial negativa, aumentando a 
pena-base na 1ª fase da dosimetria da pena.

Assim, no período de aplicação da Lei nº 13.654/2018, o juiz está proibido de utilizar essa circunstân-
cia (emprego de arma branca) como causa de aumento de pena, mas nada impede que considere 
isso como circunstância judicial negativa, na fase do art. 59 do CP.

STJ. 5ª Turma. HC 556.629-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 03/03/2020 (Info 668).

DIREITO PENAL
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 � Para a incidência do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 em caso de sonegação fiscal de 
tributos federais, é necessário que o valor da dívida seja igual ou superior a R$ 
1 milhão; se a sonegação fiscal for de tributos estaduais ou municipais, deve-se 
analisar o que define a Fazenda local

O art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 prevê que a pena do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 
8.137/90) deverá ser aumentada no caso de o delito “ocasionar grave dano à coletividade”.

A jurisprudência entende que se configura a referida causa de aumento quando o agente deixa de 
recolher aos cofres públicos uma vultosa quantia. Em outras palavras, se o valor sonegado foi alto, 
incide a causa de aumento do art. 12, I.

Nesse cálculo deve-se incluir também os juros e multa:

Para os fins da majorante do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 (grave dano à coletividade), o dano tributário 
deve ser valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa.

A Portaria nº 320, editada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, prevê que os contribuintes 
que estão devendo acima de R$ 1 milhão são considerados “grandes devedores” e devem receber 
tratamento prioritário na atuação dos Procuradores.

O STJ utiliza, então, essa Portaria como parâmetro para analisar a incidência ou não da causa de 
aumento do art. 12, I:

A majorante do grave dano à coletividade, trazida pelo art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, deve se restringir a situa-
ções especiais de relevante dano. Desse modo, é possível, para os tributos federais, utilizar, analogamente, 
o critério previsto no art. 14 da Portaria 320/PGFN, por meio do qual se definiu administrativamente os 
créditos prioritários como sendo aqueles de valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

E se a sonegação fiscal envolver tributos estaduais ou municipais, como deverá ser o parâmetro nes-
ses casos?

Em se tratando de tributos estaduais ou municipais, o critério deve ser, por equivalência, aquele defi-
nido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local.

Dito de outro modo, em caso de tributos estaduais ou municipais, não se de deve utilizar a Portaria 
320/PGFN, mas sim os eventuais atos normativos estaduais e municipais que definam o que sejam 
“grandes devedores” para o Fisco local.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.849.120-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 11/03/2020 (Info 668).

O STF comunga do mesmo entendimento e utiliza como parâmetro esses atos infralegais que defi-
nem “grandes devedores”? Não. Existe julgado do STF no qual foi afastado esse critério:

“Quanto à Portaria 320/2008 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, anoto que essa norma in-
fralegal apenas dispõe sobre o Projeto Grandes Devedores no âmbito da PGFN, conceituando, para os 
seus fins, os “grandes devedores”, com o objetivo de estabelecer, na Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, método de cobrança prioritário a esses sujeitos passivos de vultosas obrigações tributárias, sem 
limitar ou definir, no entanto, o grave dano à coletividade, ao contrário do que afirma o impetrante.”
(STF. 2ª Turma. HC 129284/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17/10/2017. Info 882). 30
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 �A causa de aumento prevista no art. 
302, § 1º, II, do Código de Trânsito Bra-
sileiro não exige que o agente esteja 
trafegando na calçada, sendo sufi-
ciente que o ilícito ocorra nesse local

A majorante do art. 302, § 1º, II, do CTB será 
aplicada tanto quando o agente estiver condu-
zindo o seu veículo pela via pública e perder o 
controle do veículo automotor, vindo a aden-
trar na calçada e atingir a vítima, como quando 
estiver saindo de uma garagem ou efetuando 
qualquer manobra e, em razão de sua desa-
tenção, acabar por atingir e matar o pedestre.

Assim, aplica-se a referida causa de aumento 
de pena na hipótese em que o condutor do 
veículo transitava pela via pública e, ao efe-
tuar manobra, perdeu o controle do carro, 
subindo na calçada e atropelando a vítima.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no REsp 
1.499.912-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado 
em 05/03/2020 (Info 668).

 � Comete crime de desobediência o 
indivíduo que não atende a ordem 
dada pelo oficial de justiça na oca-
sião do cumprimento de mandado de 
entrega de veículo

Comete crime de desobediência (art. 330 do 
CP) o indivíduo que não atende a ordem dada 
pelo oficial de justiça na ocasião do cumpri-
mento de mandado de entrega de veículo, ex-
pedido no juízo cível. O indivíduo, depositário 
do bem, recusou-se a entregar o veículo ou a 
indicar sua localização.

Essa conduta configura ato atentatório à dig-
nidade da justiça (art. 77, IV, do CPC/2015), ha-
vendo a previsão de multa processual (art. 77, 
§ 2º). Ocorre que a Lei afirma expressamente 
que a aplicação da multa ocorre sem prejuízo 
de responsabilização na esfera penal.

STF. 1ª Turma. HC 169417/SP, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 28/4/2020 (Info 975).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 �A mera presunção de parcialidade dos jurados do Tribunal do Júri em razão da 
divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o desaforamento 
do julgamento para outra comarca

O desaforamento é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada por fatos objetivos e 
concretos a parcialidade do Conselho de Sentença.

A simples presunção de que os jurados poderiam ter sido influenciados por ampla divulgação do 
caso pela mídia e a mera suspeita acerca da parcialidade dos jurados não justificam a adoção dessa 
medida excepcional.

STJ. 5ª Turma. HC 492.964-MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 03/03/2020 (Info 668).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
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 � Compete à Justiça comum (Tribunal do Júri) o julgamento de homicídio pratica-
do por militar contra outro quando ambos estejam fora do serviço ou da função 
no momento do crime

Compete à Justiça comum (Tribunal do Júri) o julgamento de homicídio praticado por militar contra 
outro quando ambos estejam fora do serviço ou da função no momento do crime.

Caso concreto: Francisco era soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Samuel era cabo da 
Polícia Militar do Estado do Piauí. Determinado dia, Francisco, que se encontrava de férias, passea-
va em Teresina (PI). Samuel percebeu que Francisco estava armado e, mesmo estando de folga, 
abordou o soldado indagando sobre a arma. Iniciou-se uma discussão e Francisco atirou três vezes 
contra Samuel, que faleceu em razão dos disparos.

A vítima e o réu - ambos policiais militares à época dos fatos - estavam fora de serviço quando ini-
ciaram a discussão. Logo, não se pode falar que houve crime militar, devendo, portanto, o réu ser 
julgado pela Justiça Comum estadual (Tribunal do Júri).

STJ. 3ª Seção. CC 170.201-PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/03/2020 (Info 667).

 �Não cabe mandado de segurança contra decisão do juiz de 1ª instância que defe-
re ou indefere o desbloqueio de bens e valores; cabe apelação

Não é admissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional que defere o 
desbloqueio de bens e valores. Isso porque se trata de decisão definitiva que, apesar de não julgar o 
mérito da ação, coloca fim ao procedimento incidente.

O procedimento adequado para a restituição de bens é o incidente legalmente previsto para este 
fim. O instrumento processual para impugnar a decisão que resolve esse incidente é a apelação, sen-
do incabível a utilização de mandado de segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.787.449-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 10/03/2020 (Info 667).

DIREITO PENAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
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 �O cometimento do crime do art. 28 da Lei de Drogas deve receber o mesmo trata-
mento que a contravenção penal, para fins de revogação facultativa da suspen-
são condicional do processo

A suspensão será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo o beneficiário vier a ser proces-
sado por outro crime (art. 89, § 3º da Lei nº 9.099/95). Trata-se de causa de revogação obrigatória.

Por outro lado, a suspensão poderá ser revogada pelo juiz se o acusado vier a ser processado, no 
curso do prazo, por contravenção (art. 89, § 4º). Trata-se de causa de revogação facultativa.

O processamento do réu pela prática da conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas no curso do 
período de prova deve ser considerado como causa de revogação FACULTATIVA da suspensão con-
dicional do processo.

A contravenção penal tem efeitos primários mais deletérios que o crime do art. 28 da Lei de Drogas. 
Assim, mostra-se desproporcional que o mero processamento do réu pela prática do crime previsto 
no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 torne obrigatória a revogação da suspensão condicional do proces-
so, enquanto o processamento por contravenção penal ocasione a revogação facultativa.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.795.962-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668).

 � Para ser decretada a medida de busca e apreensão, é necessário que haja indí-
cios mais robustos que uma simples notícia anônima

Denúncias anônimas não podem embasar, por si sós, medidas invasivas como interceptações telefô-
nicas, buscas e apreensões, e devem ser complementadas por diligências investigativas posteriores.

Se há notícia anônima de comércio de drogas ilícitas numa determinada casa, a polícia deve, antes 
de representar pela expedição de mandado de busca e apreensão, proceder a diligências veladas 
no intuito de reunir e documentar outras evidências que confirmem, indiciariamente, a notícia. 

Se confirmadas, com base nesses novos elementos de informação o juiz deferirá o pedido.

Se não confirmadas, não será possível violar o domicílio, sendo a expedição do mandado desautori-
zada pela ausência de justa causa. 

O mandado de busca e apreensão expedido exclusivamente com apoio em denúncia anônima é abusivo.

STF. 2ª Turma. HC 180709/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 5/5/2020 (Info 976).

DIREITO PENAL
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 � Terceiros que tenham sido mencionados pelos colaboradores podem obter aces-
so integral aos termos dos colaboradores desde que estejam presentes os requi-
sitos positivo e negativo

A SV 14 prevê: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos 
de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com compe-
tência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Terceiros que tenham sido mencionados pelos colaboradores podem obter acesso integral aos ter-
mos dos colaboradores para viabilizar, de forma plena e adequada, sua defesa, invocando a SV 14?

SIM, desde que estejam presentes os requisitos positivo e negativo.

a) Requisito positivo: o acesso deve abranger somente documentos em que o requerente é de fato 
mencionado como tendo praticado crime (o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade 
criminal do requerente); e 

b) Requisito negativo: o ato de colaboração não se deve referir a diligência em andamento (devem 
ser excluídos os atos investigativos e diligências que ainda se encontram em andamento e não fo-
ram consubstanciados e relatados no inquérito ou na ação penal em tramitação).

STF. 2ª Turma. Pet 7494 AgR/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julga-
do em 19/5/2020 (Info 978).

DIREITO TRIBUTÁRIO

 �O Regulamento das Telecomunicações Internacionais - RTI não desobriga que as 
empresas de telefonia do Brasil retenham IRPJ e CIDE incidentes sobre os valo-
res remetidos ao exterior e destinados ao pagamento de serviços prestados por 
empresas em outros países

O Regulamento das Telecomunicações Internacionais - RTI só alcança os tributos incidentes sobre 
serviços importados, não determinando a exclusão de outros tributos sobre a remessa do paga-
mento, como o IRPJ e a CIDE.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.772.678-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 05/03/2020 (Info 667).

DIREITO PENAL
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 � Em razão do seu caráter interpreta-
tivo, o conceito abrangente de licita-
ção internacional revelado pelo art. 
3º da Lei nº 11.732/2008 retroage às 
situações anteriores a sua entrada 
em vigor

O art. 5º da Lei nº 8.032/90 concede o regime 
de drawback do art. 78, II, do DL 37/66 para as 
empresas que forem participar de “licitação 
internacional”.

A definição de licitação internacional para 
fins de concessão do regime aduaneiro do 
drawback é aquela prevista no art. 3º da Lei 
nº 11.732/2008 (não se utilizando a Lei nº 
8.666/93). Veja o que diz o art. 3º da Lei nº 
11.732/2008:

Art. 3º Para efeito de interpretação do art. 5º 
da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, licita-
ção internacional é aquela promovida tanto 
por pessoas jurídicas de direito público como 
por pessoas jurídicas de direito privado do 
setor público e do setor privado.

Esse conceito abrangente de licitação interna-
cional previsto no art. 3º da Lei nº 11.732/2008 
possui indiscutível caráter interpretativo e, 
por isso, retroage para alcançar situações 
ocorridas antes de sua entrada em vigor.

Aplica-se o raciocínio contido no art. 106, I, do 
CTN: a lei aplica-se a ato ou fato pretérito em 
qualquer caso, quando seja expressamente 
interpretativa, excluída a aplicação de penali-
dade à infração dos dispositivos interpretados.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.715.820-RJ, Rel. Min. 
Regina Helena Costa, julgado em 10/03/2020 
(Info 667).

 �Não há direito ao crédito de IPI em 
relação à aquisição de insumos isen-
to, não tributados ou sujeitos à alí-
quota zero

Súmula vinculante 58: Inexiste direito a crédi-
to presumido de IPI relativamente à entrada 
de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero 
ou não tributáveis, o que não contraria o prin-
cípio da não cumulatividade.

STF. Plenário. Aprovada em 24/04/2020.

 � Lei estadual não pode autorizar que 
o Estado utilize recursos de depósi-
tos judiciais, em percentuais e para 
finalidades diferentes daquilo que é 
previsto na legislação federal

A Lei estadual, ao permitir a utilização dos 
recursos de depósitos judiciais em percentual 
superior ao previsto na legislação nacional, 
e ainda para finalidades discricionárias, bem 
como ao estabelecer o repasse de rendimen-
tos dos depósitos judiciais ao Fundo de Rea-
parelhamento do Poder Judiciário, contraria 
o art. 101, §§ 2º, I e II, e 3º, do ADCT e a Lei 
Complementar federal 151/2015, além de 
invadir a competência da União para legislar 
sobre direito processual (art. 22, I, da CF/88) e 
sobre normas gerais de direito financeiro (art. 
24, I, da CF/88). 

STF. Plenário. ADI 5353 MC-Ref/MG, Rel. Min. 
Teori Zavascki, julgado em 28/09/2016 (Info 841).

DIREITO TRIBUTÁRIO
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 �As restrições impostas pelos arts. 14, 16, 17 e 24 da LRF não se aplicam durante o 
estado de calamidade pública decorrente do coronavírus

Os arts. 14, 16, 17 e 24 da LRF exigem, para o aumento de gastos tributários indiretos e despesas 
obrigatórias de caráter continuado, as estimativas de impacto orçamentário-financeiro e a compati-
bilidade com a LDO, além da demonstração da origem dos recursos e a compensação de seus efeitos 
financeiros nos exercícios seguintes. O art. 114 da LDO/2020 também traz restrições nesse sentido.

Durante a pandemia do coronavírus, o Governo precisava tomar uma série de medidas que implica-
riam renúncia de receita ou então criação ou aumento de despesas e isso ofenderia as regras acima 
listadas. Diante disso, o Presidente da República ajuizou ADI pedindo que o STF afastasse essas 
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF 101/2000) e da LDO/2020 em relação à criação e à 
expansão de programas de prevenção ao novo coronavírus e de proteção da população vulnerável 
à pandemia. 

O Min. Alexandre de Moraes, monocraticamente, deferiu medida cautelar concordando com o pedido.

Depois da liminar foi editada a Lei nº Lei nº 13.983/2020 e a EC 106/2020, que excepcionaram a apli-
cação dessas regras durante o período de calamidade pública decorrente do coronavírus.

Diante disso, o STF decidiu:

• referendar a medida cautelar deferida, ou seja, dizer que foi uma decisão juridicamente correta e 
que seus efeitos deveriam ser confirmados, por questões de segurança jurídica;

• mas, ao mesmo tempo, o STF decidiu extinguir a ADI por perda superveniente de objeto.

Vale ressaltar que o art. 3º da EC 106/2020 é aplicável não apenas à União, mas também Estados, DF 
e Municípios.

STF. Plenário. ADI 6357 MC-Ref/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/5/2020 (Info 977).

 �O sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado-membro no qual está domiciliado 
ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da 
mercadoria

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

STF. Plenário. ARE 665134, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020 (Repercussão Geral – 
Tema 520) (Info 978).

DIREITO TRIBUTÁRIO
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 �A alteração no programa fiscal REIN-
TEGRA, por acarretar indiretamente 
a majoração de tributos, deve respei-
tar o princípio da anterioridade

Aplica-se o princípio da anterioridade tribu-
tária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de 
redução ou de supressão de benefícios ou 
de incentivos fiscais, haja vista que tais situa-
ções configuram majoração indireta de tribu-
tos (STF. Plenário. RE 564225 AgR-EDv-AgR, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 
20/11/2019).

Reintegra é um programa econômico insti-
tuído pelo governo federal com o objetivo 
de incentivar as exportações. A redução ou 
supressão das vantagens decorrentes do 
REINTEGRA precisam respeitar o princípio da 
anterioridade?

SIM. A redução ou supressão de benefícios ou 
incentivos fiscais decorrentes do Regime Es-
pecial de Reintegração de Valores Tributários 
para Empresas Exportadoras (REINTEGRA) se 
sujeita à incidência dos princípios da ante-
rioridade tributária geral e da anterioridade 
nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e 
“c”, da Constituição Federal.

A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por 
acarretar indiretamente a majoração de tribu-
tos, deve respeitar o princípio da anterioridade.

STF. 1ª Turma. RE 1253706 AgR/RS, Rel. Min. 
Rosa Weber, julgado em 19/5/2020 (Info 978).

STF. 2ª Turma. RE 1091378 AgR, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 31/08/2018.

 �No julgamento da ADO 25 foi reconhe-
cida a omissão do Congresso Nacional 
em editar a LC de que trata o art. 91 do 
ADCT; depois do acórdão, União e Es-
tados/DF firmaram acordo e determi-
naram seu encaminhamento ao Con-
gresso para as providências cabíveis

Em 30/11/2016, o STF julgou procedente a 
ADO 25 e declarou haver mora, por parte do 
Congresso Nacional, em editar a aludida lei 
complementar de que trata o art. 91 do ADCT. 
Diante disso, o STF fixou um prazo de 12 me-
ses para que o Legislativo fizesse a lei.

Depois de a decisão transitar em julgado, a 
União requereu o desarquivamento da ADO e 
a prorrogação do prazo por mais 24 meses. 

O Ministro Relator, monocraticamente, deferiu, 
em parte, o pleito da União e prorrogou o prazo.

Posteriormente, alguns Estados-membros 
manifestaram interesse em buscarem a com-
posição amigável do litígio. A União concor-
dou com o pleito e iniciaram-se audiências, 
até que foi conseguido um acordo.

Em 20/05/2020, o Plenário do STF se reuniu 
e referendou as decisões monocráticas do 
Ministro que prorrogaram o prazo fixado no 
julgamento do mérito da ADO. Os Ministros 
entenderam que fatos supervenientes justi-
ficaram o abrandamento do termo fixado no 
julgamento de mérito.

Além disso, o STF homologou o acordo firma-
do entre a União e os Estados/DF, com o seu 
encaminhamento ao Congresso Nacional para 
as providências cabíveis. 

STF. Plenário. ADO 25 QO/DF, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 20/5/2020 (Info 978).

DIREITO TRIBUTÁRIO
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não cabe ICMS sobre a demanda de potência elétrica porque somente integram 
a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que 
haja efetivo consumo de energia elétrica

É indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica con-
tratada, mas não utilizada.

STJ. 1ª Seção. REsp 960.476/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 11/03/2009 (recurso repetitivo).

Súmula 391-STJ: O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à deman-
da de potência efetivamente utilizada.

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

STF. Plenário. RE 593824, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020 (Repercussão Geral – Tema 
176) (Info 978).

DIREITO DO TRABALHO

 � Justiça comum deve julgar ação de servidor contratado depois da CF/88, sem 
concurso público, contra Município, no qual ele cobra verbas trabalhistas de-
correntes desta contratação

Compete à Justiça comum julgar conflitos entre Município e servidor contratado depois da CF/88, 
ainda que sem concurso público, pois, uma vez vigente regime jurídico-administrativo, este discipli-
nará a absorção de pessoal pelo poder público.

Logo, eventual nulidade do vínculo e as consequências daí oriundas devem ser apreciadas pela Jus-
tiça comum, e não pela Justiça do Trabalho.

STF. Plenário. ARE 1179455 AgR/PI, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 5/5/2020 (Info 976).

DIREITO TRIBUTÁRIO
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional dispositivo que afirma que os casos de contaminação por co-
ronavírus não serão considerados doenças ocupacionais

A MP 927/2020 dispõe sobre a possibilidade de celebração de acordo individual escrito, a fim de ga-
rantir a permanência do vínculo empregatício, durante o período da pandemia do novo coronavírus 
(covid-19), bem como sobre diversas providências a serem tomadas nesse período de calamidade 
pública relativas aos contratos de trabalho.

No julgamento de medida cautelar, o STF decidiu suspender a eficácia apenas dos arts. 29 e 31 da 
MP 927/2020, mantendo os demais dispositivos.

Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacio-
nais, exceto mediante comprovação do nexo causal.

Esse dispositivo não se mostra razoável ao afirmar, de forma tão ampla, que a contaminação pelo 
coronavírus não seria doença ocupacional, excluindo da proteção inclusive de trabalhadores de 
atividades essenciais que continuam expostos aos riscos.

Art. 31.  Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta 
Medida Provisória, os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira 
orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades: (...)

Não existe razão para suspender, durante o período de 180 dias, contados da data de entrada em 
vigor da MP, a atuação completa dos Auditores Fiscais do Trabalho. O estabelecimento de uma fis-
calização menor atenta contra a própria saúde do empregado e em nada auxilia na pandemia.

STF. Plenário. ADI 6342 Ref-MC/DF, ADI 6344 Ref-MC/DF, ADI 6346 Ref-MC/DF, ADI 6348 Ref-MC/DF, 
ADI 6349 Ref-MC/DF, ADI 6352 Ref-MC/DF e ADI 6354 Ref-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o 
ac. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 29/4/2020 (Info 975).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

 �O art. 21-A da Lei nº 8.213/91 é constitucional

É constitucional a previsão legal de presunção de vínculo entre a incapacidade do segurado e suas 
atividades profissionais quando constatada pela Previdência Social a presença do nexo técnico epi-
demiológico entre o trabalho e o agravo, podendo ser elidida pela perícia médica do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social se demonstrada a inexistência.

STF. Plenário. ADI 3931, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 20/04/2020 (Info 977).

DIREITO DO TRABALHO
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO TRIBUTÁRIO

 �Na ação na qual se discute a exclusão da CTVA do salário de contribuição do au-
tor, fato que terá repercussão financeira em sua aposentadoria, a ação deverá ser 
apreciada primeiramente na Justiça do Trabalho para definir se a verba é salarial 

Caso concreto: ação proposta na Justiça do Trabalho em face da CEF e da FUNCEF na qual o autor 
pretende a inclusão da verba denominada CTVA - Complemento Temporário Variável Ajuste de Mer-
cado na composição de salário de participação, com os devidos reflexos no cálculo de benefício de 
complementação de aposentadoria.

Essa demanda cumula pretensões de natureza distintas, havendo um pedido antecedente de re-
conhecimento da natureza salarial da verba CTVA, com a condenação da empregadora (CEF) em 
aportar contribuições previdenciárias, e um pedido consequente de recálculo do valor do benefício 
de suplementação de aposentadoria a cargo da entidade de previdência privada (FUNCEF).

Em hipóteses como essa, em se tratando de cumulação de pedidos envolvendo matérias de diferen-
tes competências, deve a ação prosseguir primeiramente na Justiça Especializada (Justiça do Traba-
lho), para o exame das pretensões derivadas da relação de trabalho. 

Em seguida, o autor poderá ajuizar nova ação perante a Justiça Comum com vistas ao deslinde da 
controvérsia relativa ao reajuste do benefício de suplementação de aposentadoria. 

Aplica-se, com as adaptações necessárias, o disposto na Súmula 170/STJ: Compete ao juízo onde pri-
meiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos 
limites da sua jurisdição, sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio.

STJ. 2ª Seção. CC 158.327-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/03/2020 (Info 667).
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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.

O Buscador Dizer o Direito é 
uma ferramenta inovadora de 
pesquisa de jurisprudência na 
qual o usuário, ao realizar sua 
pesquisa, tem acesso, de forma 
simples, rápida e direta, a julgados 
selecionados que indicam o 
entendimento atual do STF e do 
STJ a respeito do tema.
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