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LC 173/2020: programa federativo 
de enfrentamento do coronavírus
A LC 173/2020 institui um programa envolvendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios com medi-
das orçamentárias e financeiras voltadas ao enfrentamento do coronavírus.

Isso foi chamado pela Lei de Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Vale ressaltar que esse programa vale exclusivamente para o exercício financeiro de 2020.

INICIATIVAS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus é composto por três iniciativas:

1) Suspensão do pagamento das dívidas que os Estados, DF e Municípios tenham 
com a União

Previsão legal dessas dívidas

As dívidas dos Estados e DF mencionadas pelo Programa são aquelas disciplinadas pela Lei nº 9.496/97 
e pela MP nº 2.192-70/2001.

As dívidas dos Municípios, por sua vez, são tratadas na MP 2.185-35/2001 e na Lei nº 13.485/2017.

Suspensão deve ser empregada imediatamente

Essa medida de suspensão é de emprego imediato, ficando a União autorizada a aplicá-la aos respectivos 
contratos de refinanciamento, ainda que previamente à celebração de termos aditivos ou outros instru-
mentos semelhantes. Em outras palavras, mesmo antes de qualquer ato escrito, os pagamentos já estão 
suspensos por força da LC 173/2020.

Obs: para a assinatura dos aditivos autorizados pela LC 173/2020, ficam dispensados os requisitos legais 
exigidos para a contratação com a União e a verificação dos requisitos exigidos pela LRF (LC 101/2000).
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2) Reestruturação das operações de crédi-
to que os Estados, DF e Municípios tenham 
contraído junto ao sistema financeiro e 
instituições multilaterais de crédito

Renegociação

Trata-se de uma autorização para que os Estados, 
DF e Municípios façam a “renegociação” dos con-
tratos de operações de crédito interno e externo.

Assim, os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios ficam autorizados a realizar aditamento 
contratual para suspender os pagamentos devi-
dos, no exercício financeiro de 2020, de opera-
ções de crédito interno e externo celebradas com 
o sistema financeiro e instituições multilaterais 
de crédito.

Essa suspensão do pagamento inclui tanto o 
valor principal como também quaisquer outros 
encargos (ex: juros).

Esses aditamentos contratuais deverão ser firma-
dos no exercício financeiro de 2020.

Arts. 32 e 40 da LRF ficam excepcionados

O art. 32 da LRF estabelece limites e condições 
para que cada ente da Federação possa realizar 
operações de crédito.

O art. 40 da LRF, por sua vez, fixa limites e condi-
ções para que os entes possam oferecer garan-
tias em operações de crédito.

A LC 173/2020 prevê que os entes que forem 
realizar os aditamentos contratuais relacionados 
com as operações de crédito ficam dispensados 
de cumprir:

• os requisitos legais para contratação de opera-
ção de crédito e para concessão de garantias 
(requisitos legais dos arts. 32 e 40 da LRF); e

• os requisitos legais para a contratação com a 
União.

Garantias que haviam sido dadas pela União serão 
mantidas

Algumas vezes os Estados, DF e Municípios fazem 
essas operações de crédito e a União é quem 
presta as garantias. A LC 173/2020 afirma que, 
nestes casos, não será necessário modificar essa 
garantia:

Art. 4º (...) 

§ 3º No caso de as operações de que trata 
este artigo serem garantidas pela União, a 
garantia será mantida, não sendo necessária 
alteração dos contratos de garantia e de con-
tragarantia vigentes.

Em que consiste essa reestruturação? O que o Pro-
grama autoriza que se modifique nas operações de 
crédito?

As condições financeiras em vigor devem ser 
mantidas.

O que se amplia é o prazo final da operação:

Art. 4º (...)

§ 4º Serão mantidas as condições financeiras 
em vigor na data de celebração dos termos 
aditivos, podendo o prazo final da operação, 
a critério do Estado, do Distrito Federal ou 
do Município, ser ampliado por período não 
superior ao da suspensão dos pagamentos.

Os próprios bancos irão verificar os limites e condições 
para a realização desse aditamento (renegociação)

A verificação do cumprimento dos limites e das 
condições relativos à realização dos termos aditi-
vos será realizada diretamente pelas instituições 
financeiras credoras.
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Poderá ser feita a securitização dos contratos de dívidas

Art. 6º No exercício financeiro de 2020, os contratos de dívida dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios garantidos pela STN, com data de contratação anterior a 1º de março de 2020, que se submeterem 
ao processo de reestruturação de dívida poderão ser objeto de securitização, conforme regulamentação 
da própria STN, se atendidos os seguintes requisitos:

I - enquadramento como operação de reestruturação de dívida, conforme legislação vigente e orienta-
ções e procedimentos da STN;

II - securitização no mercado doméstico de créditos denominados e referenciados em reais;

III - obediência, pela nova dívida, aos seguintes requisitos:

a) ter prazo máximo de até 30 (trinta) anos, não superior a 3 (três) vezes o prazo da dívida original;

b) ter fluxo inferior ao da dívida original;

c) ter custo inferior ao custo da dívida atual, considerando todas as comissões (compromisso e estru-
turação, entre outras) e penalidades para realizar o pagamento antecipado;

d) ter estrutura de pagamentos padronizada, com amortizações igualmente distribuídas ao longo do 
tempo e sem período de carência;

e) ser indexada ao CDI;

f) ter custo inferior ao custo máximo aceitável, publicado pela STN, para as operações de crédito se-
curitizáveis com prazo médio (duration) de até 10 (dez) anos, considerando todas as comissões (com-
promisso e estruturação, entre outras) e penalidades para realizar o pagamento antecipado;

g) ter custo máximo equivalente ao custo de captação do Tesouro Nacional para as operações de cré-
dito securitizáveis com prazo médio (duration) superior a 10 (dez) anos, considerando todas as comis-
sões (compromisso e estruturação, entre outras) e penalidades para realizar o pagamento antecipado.

3) Entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao 
coronavírus SARS-COV-2 (COVID-19)

Os valores e os critérios para entrega desse auxílio financeiro estão descritos no art. 5º da LC 173/2020:

Art. 5º A União entregará, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios, em 4 (quatro) parcelas mensais e iguais, no exercício de 2020, o valor de R$ 60.000.000.000,00 
(sessenta bilhões de reais) para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações de enfrentamen-
to à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros, da seguinte forma:

I - R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais) para ações de saúde e assistência social, sendo:
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a) R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais) 
aos Estados e ao Distrito Federal; e

b) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) 
aos Municípios;

II - R$ 50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões de 
reais), da seguinte forma:

a) R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de 
reais aos Estados e ao Distrito Federal;

b) R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais 
aos Municípios;

§ 1º Os recursos previstos no inciso I, alínea 
“a”, inclusive para o pagamento dos profissio-
nais que atuam no Sistema Único de Saúde 
(SUS) e no Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), serão distribuídos conforme os seguin-
tes critérios:

I - 40% (quarenta por cento) conforme a taxa de 
incidência divulgada pelo Ministério da Saúde 
na data de publicação desta Lei Complementar, 
para o primeiro mês, e no quinto dia útil de 
cada um dos 3 (três) meses subsequentes;

II - 60% (sessenta por cento) de acordo com a 
população apurada a partir dos dados popula-
cionais mais recentes publicados pela Funda-
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) em cumprimento ao disposto no art. 
102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

§ 2º Os recursos previstos no inciso I, alínea “b”, 
inclusive para o pagamento dos profissionais 
que atuam no SUS e no Suas, serão distribuídos 
de acordo com a população apurada a partir 
dos dados populacionais mais recentes publica-
dos pelo IBGE em cumprimento ao disposto no 
art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

§ 3º Os valores previstos no inciso II, alínea “a”, 
do caput serão distribuídos para os Estados e 
o Distrito Federal na forma do Anexo I desta 
Lei Complementar.

§ 4º Os valores previstos no inciso II, alínea 
“b”, do caput serão distribuídos na propor-
ção estabelecida no Anexo I, com a exclusão 
do Distrito Federal, e transferidos, em cada 
Estado, diretamente aos respectivos Municí-
pios, de acordo com sua população apurada a 
partir dos dados populacionais mais recentes 
publicados pelo IBGE em cumprimento ao 
disposto no art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de 
julho de 1992.

§ 5º O Distrito Federal não participará do 
rateio dos recursos previstos na alínea “b” do 
inciso I e na alínea “b” do inciso II do caput, e 
receberá, na forma de auxílio financeiro, em 4 
(quatro) parcelas mensais e iguais, no exercí-
cio de 2020, valor equivalente ao efetivamen-
te recebido, no exercício de 2019, como sua 
cota-parte do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios, para aplicação, pelo Poder Executivo 
local, em ações de enfrentamento à Covid-19 
e para mitigação de seus efeitos financeiros.

§ 6º O cálculo das parcelas que caberão a 
cada um dos entes federativos será realizado 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
sendo que os valores deverão ser creditados 
pelo Banco do Brasil S.A. na conta bancária 
em que são depositados os repasses regula-
res do Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal e do Fundo de Participação 
dos Municípios.

§ 7º Será excluído da transferência de que tra-
tam os incisos I e II do caput o Estado, Distrito 
Federal ou Município que tenha ajuizado ação 
contra a União após 20 de março de 2020 
tendo como causa de pedir, direta ou indire-
tamente, a pandemia da Covid-19, exceto se 
renunciar ao direito sobre o qual se funda em 
até 10 (dez) dias, contados da data da publica-
ção desta Lei Complementar.
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§ 8º Sem prejuízo do disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em 
todas as aquisições de produtos e serviços com os recursos de que trata o inciso II do caput, Estados e 
Municípios darão preferência às microempresas e às empresas de pequeno porte, seja por contrata-
ção direta ou por exigência dos contratantes para subcontratação.

Resumo das medidas:

Iniciativas do Programa Federativo 
de enfrentamento ao COVID-19  

(LC 173/2020)

1) Suspensão do pagamento das dívidas que os Estados, Distrito 
Federal e Municípios tenham com a União.

2) Reestruturação das operações de crédito que os Estados, DF 
e Municípios tenham contraído junto ao sistema financeiro e 

instituições multilaterais de crédito.

3) Entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 
2020, e em ações de enfrentamento ao coronavírus SARS-COV-2 

(COVID-19)

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS GARANTIAS PELA UNIÃO

Art. 2º De 1º de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará impedida de executar as garantias 
das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e 
com o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e dos contratos de aber-
tura de crédito firmados com os Estados ao amparo da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto 
de 2001, as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento celebrados com os 
Municípios com base na Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e o parcelamento 
dos débitos previdenciários de que trata a Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017.

§ 1º Caso, no período, o Estado, o Distrito Federal ou o Município suspenda o pagamento das dívidas 
de que trata o caput, os valores não pagos:

I - serão apartados e incorporados aos respectivos saldos devedores em 1º de janeiro de 2022, devida-
mente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência, para pagamento pelo prazo 
remanescente de amortização dos contratos; e

II - deverão ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade pública decor-
rente da pandemia da Covid-19.

§ 2º Enquanto perdurar a suspensão de pagamento referida no § 1º deste artigo, fica afastado o regis-
tro do nome do Estado, do Distrito Federal e do Município em cadastros restritivos em decorrência, 
exclusivamente, dessa suspensão.

§ 3º Os efeitos financeiros do disposto no caput retroagem a 1º de março de 2020.
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§ 4º Os valores eventualmente pagos entre 1º de março de 2020 e o término do período a que se 
refere o caput deste artigo serão apartados do saldo devedor e devidamente atualizados pelos encar-
gos financeiros contratuais de adimplência, com destinação exclusiva para o pagamento das parcelas 
vincendas a partir de 1º de janeiro de 2021.

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão demonstrar e dar publicidade à aplicação 
dos recursos de que trata o inciso II do § 1º deste artigo, evidenciando a correlação entre as ações 
desenvolvidas e os recursos não pagos à União, sem prejuízo da supervisão dos órgãos de controle 
competentes.

§ 6º Os valores anteriores a 1º de março de 2020 não pagos em razão de liminar em ação judicial po-
derão, desde que o respectivo ente renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação, receber o mesmo 
tratamento previsto no inciso I do § 1º deste artigo, devidamente atualizados pelos encargos financei-
ros contratuais de adimplência.

AFASTAMENTO DE NORMAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Durante o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento da Covid-19 a União, os Esta-
dos, DF e Municípios ficarão dispensados de cumprir algumas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
de outras leis. Vejamos aqui as principais:

1) ficam suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 da LRF;

2) ficam dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º da LRF;

3) ficam dispensadas as condições e vedações previstas no art. 14, no art. 16, II e no art. 17 da LRF;

4) ficam afastadas as leis, decretos, portarias e quaisquer outros atos normativos que estipulem limites e 
condições para a realização e o recebimento de transferências voluntárias.

As dispensas acima listadas:

• valem exclusivamente para os atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento do 
Programa Federativo ou de convênios vigentes durante o estado de calamidade; e

• não exime seus destinatários, ainda que após o término da pandemia da Covid-19, de cumprir as obri-
gações de transparência, controle e fiscalização. Isso será objeto de verificação pelos órgãos de fiscaliza-
ção e controle respectivos.

ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Art. 21

A LC 173/2020 alterou bastante o art. 21 da LRF, acrescentando novos incisos e parágrafos:

Redação original:

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
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I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º 
do art. 169 da Constituição;

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão 
referido no art. 20.

Redação dada pela LC 173/2020:

Art. 21. É nulo de pleno direito:

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 
e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo;

A redação deste inciso I não representa nenhuma mudança.

Os incisos II, III e IV, por sua vez, são novidade. Veja:

Art. 21. É nulo de pleno direito:

(...)

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao 
final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementa-
das em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais mem-
bros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do 
Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo 
plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por 
esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando:

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do 
mandato do titular do Poder Executivo; ou

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em 
períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo.
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Os §§ 1º e § 2º também não inovações:

Art. 21 (...)

§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV:

I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular 
do Poder ou órgão autônomo; e

II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes referidos no art. 20.

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de 
cargo público aqueles referidos no § 1º do art. 169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qual-
quer modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória.

Art. 65

A LC 173/2020 acrescentou três parágrafos ao art. 65 da LRF:

Art. 65. (...)

§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decre-
to legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além 
do previsto nos inciso I e II do caput:

I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:

a) contratação e aditamento de operações de crédito;

b) concessão de garantias;

c) contratação entre entes da Federação; e

d) recebimento de transferências voluntárias;

II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 
37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei 
Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública;

III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, 
desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao comba-
te à calamidade pública.
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§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que 
reconhecer o estado de calamidade pública:

I - aplicar-se-á exclusivamente:

a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de 
calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade;

b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas 
ao cumprimento do decreto legislativo;

II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização.

§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto 
no § 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de ga-
rantia e de contragarantia vigentes.

PROIBIÇÕES IMPOSTAS ATÉ 31/12/2021

O art. 8º da LC 173/2020 impõe algumas proibições aos entes, vedações que irão durar até 31/12/2021:

PROIBIÇÕES

Em razão da calamida-
de pública do covid-19, 

até 31/12/2021, a União, 
os Estados, o DF e os 

Municípios ficam PROI-
BIDOS de:

1) conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a:

• membros de Poder ou de órgão; 
• servidores; 

• empregados públicos; e 
• militares.

Exceção: será possível quando isso for derivado de sentença judicial transita-
da em julgado ou determinação legal anterior à calamidade pública.

2) criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa.

3) alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa.

4) admitir ou contratar pessoal, a qualquer título.

Exceções. É possível essa admissão ou contração para: 

• reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não 
acarretem aumento de despesa; 

• reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; 
• as contratações temporárias do art. 37, IX; 

• as contratações de temporários para prestação de serviço militar e  
• as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;
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PROIBIÇÕES

Em razão da calamida-
de pública do covid-19, 

até 31/12/2021, a União, 
os Estados, o DF e os 

Municípios ficam PROI-
BIDOS de:

5) realizar concurso público. 
Exceção: reposições de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios.

6) criar ou majorar 

- auxílios 
- vantagens 

- bônus 
- abonos 

- verbas de representação ou  
- benefícios de qualquer natureza,  

- inclusive os de cunho indenizatório, em favor de  
• membros de Poder 

• membros do Ministério Público ou da Defensoria Pública 
• servidores e empregados públicos e 

• militares,  
• ou ainda de seus dependentes,  

Exceções:

a) a proibição não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, 
desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública cuja 

vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração;

b) será possível a criação ou majoração das vantagens se isso for derivado de 
sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 

calamidade.
7) criar despesa obrigatória de caráter continuado.

Exceções:

• essa proibição não se aplica a medidas de combate à calamidade pública 
cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração; 

• essa proibição também não se aplica em caso de prévia compensação me-
diante aumento de receita ou redução de despesa, observado que: 

I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim com-
preendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por 
período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação deverão 

ser permanentes; e 
II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz 

enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de 
inconstitucionalidade.
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PROIBIÇÕES

Em razão da calamida-
de pública do covid-19, 

até 31/12/2021, a União, 
os Estados, o DF e os 

Municípios ficam PROI-
BIDOS de:

8) adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da 
variação da inflação medida pelo IPCA, observada a preservação do poder 

aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da CF;
9) contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamen-
te para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e 
demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal 
em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qual-

quer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer 
outros fins.

Veja a redação do art. 8º:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente 
da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a mem-
bros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado 
de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de 
direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes 
de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do 
caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço 
militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 
qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministé-
rio Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de 
seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de deter-
minação legal anterior à calamidade;

VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º;

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação 
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do 
poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;



REPORTAGEM 
DE CAPA

12

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de 
anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem 
a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer 
prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica a medidas de combate à 
calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.

§ 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia compensação mediante aumen-
to de receita ou redução de despesa, observado que:

I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim compreendida aquela que fixe 
para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas 
de compensação deverão ser permanentes; e

II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz enquanto não regularizado o 
vício, sem prejuízo de eventual ação direta de inconstitucionalidade.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual poderão conter dispositivos e autori-
zações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam 
implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção assegurado na Lei nº 13.681, de 18 de 
junho de 2018, bem como aos respectivos atos de transposição e de enquadramento.

§ 5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assis-
tência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput 
cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.

SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DE REFINANCIAMENTOS DE DÍVIDAS

Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas 
dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.

§ 1º (VETADO).

§ 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciá-
rias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei 
municipal específica.

SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS

A LC 173/2020 traz pelo menos uma notícia “parcialmente” boa para os aprovados em concursos.

O art. 10 determina que os prazos de validade dos concursos públicos federais homologados até 
20/03/2020 ficam suspensos até 31/12/2020.
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Em 01/01/2021 os prazos de validade dos concur-
sos voltam a correr pelo tempo que faltar.

Art. 10. Ficam suspensos os prazos de valida-
de dos concursos públicos já homologados na 
data da publicação do Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020, em todo o terri-
tório nacional, até o término da vigência do 
estado de calamidade pública estabelecido 
pela União.

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os prazos suspensos voltam a correr a par-
tir do término do período de calamidade pública.

§ 3º A suspensão dos prazos deverá ser publi-
cada pelos organizadores dos concursos nos 
veículos oficiais previstos no edital do concur-
so público.

Essa suspensão vale apenas para os concursos fede-
rais promovidos pelo Poder Executivo?

NÃO. Penso que a suspensão de que trata o art. 
10 da LC 173/2020 abrange os concursos pú-
blicos promovidos pelos três Poderes da União 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), bem como 
pelos órgãos dotados de autonomia, como o Mi-
nistério Público da União e a Defensoria Pública 
da União.

Mesmo raciocínio foi adotado pelo STF ao jul-
gar a constitucionalidade da Lei Federal nº 
12.990/2014, que tratou sobre o sistema de cotas 
para negros na Administração Pública federal. 
Durante os debates, os Ministros concluíram que 
a referida Lei, mesmo sem menção expressa, 
deveria ser aplicada para todos os Poderes da 
União (STF. Plenário. ADC 41, Rel. Roberto Barro-
so, julgado em 08/06/2017).

Importante pergunta: essa suspensão vale também 
os concursos estaduais e municipais?

NÃO. A decisão sobre a suspensão ou não dos 
prazos de validade dos concursos públicos es-
taduais ou municipais compete a cada Estado-
-membro e Município. Isso porque essa é uma 
decisão que se insere na autonomia administrati-
va de cada ente (art. 18 da CF/88).

Vale ressaltar que o § 1º do art. 10 da LC 
173/2020 previa que a suspensão da validade se 
aplicaria também para os concursos estaduais e 
municipais. Veja:

Art. 10 (...)

§ 1º A suspensão prevista no caput deste artigo 
abrange todos os concursos públicos federais, 
estaduais, distritais e municipais, da adminis-
tração direta ou indireta, já homologados.

O Presidente da República, contudo, vetou esse 
dispositivo justamente por considerá-lo inconsti-
tucional. Confira as razões invocadas:

“A propositura legislativa, ao dispor que 
ficam suspensos os prazos de validade dos 
concursos públicos já homologados na data 
da publicação do Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020, também para os 
estados, Distrito Federal, e municípios, cria 
obrigação aos entes federados, impondo-lhe 
atribuição de caráter cogente, em violação 
ao princípio do pacto federativo inscrito no 
caput do art. 1º da Constituição da República 
de 1988, bem como a autonomia dos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, inscrita no 
art. 18 da Carta Magna.” 

VIGÊNCIA

A LC 173/2020 entrou em vigor na data da sua 
publicação (28/05/2020).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CONSTITUCIONAL

 �A omissão injustificada da Admi-
nistração em providenciar a dis-
ponibilização de banho quente nos 
estabelecimentos prisionais fere a 
dignidade de presos sob sua custódia

A omissão injustificada da Administração em 
providenciar a disponibilização de banho 
quente nos estabelecimentos prisionais fere a 
dignidade de presos sob sua custódia.

A determinação de que o Estado forneça banho 
quente aos presos está relacionada com a digni-
dade da pessoa humana, naquilo que concerne 
à integridade física e mental a todos garantida. 

O Estado tem a obrigação inafastável e im-
prescritível de tratar prisioneiros como pes-
soas, e não como animais. 

O encarceramento configura pena de restri-
ção do direito de liberdade, e não salvo-con-
duto para a aplicação de sanções extralegais e 
extrajudiciais, diretas ou indiretas. 

Em presídios e lugares similares de confinamen-
to, ampliam-se os deveres estatais de proteção 
da saúde pública e de exercício de medidas de 
assepsia pessoal e do ambiente, em razão do 
risco agravado de enfermidades, consequência 
da natureza fechada dos estabelecimentos, 
propícia à disseminação de patologias.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.537.530-SP, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 27/04/2017 
(Info 666).

 �A readmissão na carreira da Magis-
tratura não encontra amparo na Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional 
nem na Constituição Federal de 1988

Após a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, o servidor exonerado não possui o 
direito de reingresso no cargo. Isso porque 
o atual ordenamento constitucional impõe a 
prévia aprovação em concurso público como 
condição para o provimento em cargo efetivo 
da Administração Pública.

O STF já declarou a inconstitucionalidade de 
lei estadual que previa a possibilidade de o 
magistrado exonerado reingressar nos qua-
dros da magistratura: ADI 2983, Rel. Min. 
Carlos Velloso, julgado em 23/02/2005.

O CNJ também já expediu orientação nor-
mativa vinculante afirmando que não são 
possíveis formas de provimentos dos cargos 
relacionados à carreira da Magistratura que 
não estejam explicitamente previstas na Cons-
tituição Federal nem na LOMAN.

Assim, o magistrado que pediu exoneração 
não tem direito de readmissão no cargo mes-
mo que essa possibilidade esteja prevista em 
lei estadual.

STJ. 2ª Turma. RMS 61.880-MT, Rel. Min. Mau-
ro Campbell Marques, julgado em 03/03/2020 
(Info 666).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CONSTITUCIONAL

 � É inconstitucional lei distrital que 
preveja percentual de vagas nas uni-
versidades públicas reservadas para 
alunos que estudaram nas escolas 
públicas do Distrito Federal, excluin-
do, portanto, alunos de escolas públi-
cas de outros Estados da Federação

É inconstitucional a lei distrital que preveja 
que 40% das vagas das universidades e fa-
culdades públicas do Distrito Federal serão 
reservadas para alunos que estudaram em 
escolas públicas do Distrito Federal.

Essa lei, ao restringir a cota apenas aos alu-
nos que estudaram no Distrito Federal, viola 
o art. 3º, IV e o art. 19, III, da CF/88, tendo em 
vista que faz uma restrição injustificável entre 
brasileiros.

Vale ressaltar que a inconstitucionalidade não 
está no fato de ter sido estipulada a cota em 
favor de alunos de escolas públicas, mas sim 
em razão de a lei ter restringindo as vagas para 
alunos do Distrito Federal, em detrimento dos 
estudantes de outros Estados da Federação.

STF. Plenário. ADI 4868, Rel. Min. Gilmar Men-
des, julgado em 27/03/2020 (Info 973).

 �A proibição da entrevista com Adélio 
Bispo, autor da facada contra Jair 
Bolsonaro, não significou censura 
nem restrição indevida à liberdade 
de imprensa

A decisão judicial que proibiu a realização de 
entrevista com Adélio Bispo, autor da facada 
contra Jair Bolsonaro, não significa restrição 
indevida à liberdade de imprensa nem repre-
senta censura prévia.

Logo, essa decisão não configura ofensa ao 
entendimento firmado pelo STF na ADPF 130, 
que julgou não recepcionada a Lei de Impren-
sa (Lei nº 5.250/67).

A decisão judicial impediu a entrevista com o 
objetivo de proteger as investigações e evi-
tar possíveis prejuízos processuais, inclusive 
quanto ao direito ao silêncio do investigado. 
Além disso, a decisão teve como finalidade 
proteger o próprio custodiado, que autorizou 
a entrevista, mas cuja sanidade mental era 
discutível na época, tendo sido, posteriormen-
te, declarado inimputável em razão de “trans-
torno delirante persistente”.

STF. 1ª Turma. Rcl 32052 AgR/MS, Rel. Min. Gil-
mar Mendes, julgado em 14/4/2020 (Info 973).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Além da União, os Estados/DF e Municípios também podem adotar medidas de 
combate ao coronavírus considerando que a proteção da saúde é de competên-
cia concorrente; o Presidente pode definir as atividades essenciais, mas preser-
vando a autonomia dos entes 

A Lei nº 13.979/2020 prevê medidas que poderão ser adotadas pelo Brasil para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

A MP 926/2020 alterou o caput e o inciso VI do art. 3º da Lei nº 13.979/2020 e acrescentou os §§ 8º a 
11 ao art. 3º da Lei nº 13.979/2020.

Foi ajuizada uma ADI contra esta MP.

O STF, ao apreciar a medida cautelar, decidiu:

• confirmar a medida acauteladora concedida monocraticamente pelo Relator para “tornar explícita, 
no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente.” Em outras palavras, 
as providências adotadas pelo Governo Federal “não afastam atos a serem praticados por Esta-
do, o Distrito Federal e Município considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, 
inciso II, da Lei Maior.”

• dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, a fim de expli-
citar que o Presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e 
atividades essenciais, no entanto, esse decreto deverá preservar a atribuição de cada esfera de 
governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal.

STF. Plenário. ADI 6341 MC-Ref/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado 
em 15/4/2020 (Info 973).

 � É inconstitucional lei estadual que determine aos titulares das serventias extra-
judiciais que façam a microfilmagem dos documentos arquivados no cartório

Os Estados-membros não possuem competência legislativa para determinar a microfilmagem de 
documentos arquivados nos cartórios extrajudiciais do Estado.

Esse tema envolve registros públicos e responsabilidade civil dos notários e registros, matéria que é 
de competência privativa da União, nos termos do art. 22, XXV, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 3723, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/03/2020 (Info 973).

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

 � É constitucional lei estadual que au-
toriza a comercialização de bebidas 
alcoólicas nas arenas desportivas e 
nos estádios

É constitucional lei estadual que autoriza a 
comercialização de bebidas alcoólicas nas 
arenas desportivas e nos estádios.

Trata-se de legislação sobre consumo, matéria de 
competência concorrente (art. 24, V, da CF/88).

O art. 13-A, II, da Lei nº 10.671/2003 (Estatu-
to do Torcedor) indica como “condições de 
acesso e permanência do torcedor no recinto 
esportivo”, entre outras, “não portar objetos, 
bebidas ou substâncias proibidas ou suscetí-
veis de gerar ou possibilitar a prática de atos 
de violência”.

Não há, contudo, uma vedação geral e abso-
luta por parte do Estatuto do Torcedor, de 
modo que o legislador estadual, no exercício 
de sua competência concorrente complemen-
tar, observadas as especificidades locais, pode 
regulamentar a matéria, autorizando, por 
exemplo, a venda de cerveja e chope (bebidas 
de baixo teor alcóolico) nos estádios. Vale 
lembrar que isso já é autorizado nos grandes 
eventos mundiais de futebol e outros espor-
tes, inclusive na Copa do mundo organizada 
pela FIFA e nas Olimpíadas.

STF. Plenário. ADI 6195, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 27/03/2020 (Info 973).

 �A Constituição Estadual não pode 
disciplinar sobre intervenção esta-
dual de forma diferente das regras 
previstas na Constituição Federal

A Constituição Estadual não pode trazer 
hipóteses de intervenção estadual diferen-
tes daquelas que são previstas no art. 35 da 
Constituição Federal.

As hipóteses de intervenção estadual previs-
tas no art. 35 da CF/88 são taxativas.

Caso concreto: STF julgou inconstitucional dis-
positivo da Constituição de Pernambuco que 
previa que o Estado-membro poderia intervir 
nos Municípios caso ali ocorressem atos de 
corrupção e improbidade administrativa.

STF. Plenário. ADI 2917, Rel. Min. Gilmar Men-
des, julgado em 27/03/2020 (Info 973).

Viola a Constituição Federal a previsão contida 
na Constituição Estadual atribuindo aos Tribu-
nais de Contas a competência para requerer 
ou decretar intervenção em Município. 

Essa previsão não encontra amparo nos arts. 
34 e 36 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 3029, Rel. Min. Gilmar Men-
des, julgado em 27/03/2020 (Info 973).

DIREITO CONSTITUCIONAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

18

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

 � Candidato só pode ser excluído de concurso público por não se enquadrar na 
cota para negros se houver contraditório e ampla defesa

A exclusão do candidato, que concorre à vaga reservada em concurso público, pelo critério da he-
teroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja pela aferição do fenótipo ou por qualquer 
outro fundamento, exige o franqueamento do contraditório e da ampla defesa.

STJ. 2ª Turma. RMS 62.040-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17/12/2019 (Info 666).

 � Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria 
mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do 
tempo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teo-
ria do fato consumado

Em regra, o STJ acompanha o entendimento do STF e decide que é inaplicável a teoria do fato con-
sumado aos concursos públicos, não sendo possível o aproveitamento do tempo de serviço presta-
do pelo servidor que tomou posse por força de decisão judicial precária, para efeito de estabilidade.

Contudo, em alguns casos, o STJ afirma que há a solidificação de situações fáticas ocasionada em 
razão do excessivo decurso de tempo entre a liminar concedida e os dias atuais, de maneira que, a re-
versão desse quadro implicaria inexoravelmente em danos desnecessários e irreparáveis ao servidor.

Em outras palavras, o STJ entende que existem situações excepcionais nas quais a solução padro-
nizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se 
o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão 
liminar, em necessária flexibilização da regra.

Caso concreto: determinado indivíduo prestou concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal 
e foi aprovado nas provas teóricas, tendo sido, contudo, reprovado em um dos testes práticos. O 
candidato propôs mandado de segurança questionando esse teste. O juiz concedeu a liminar de-
terminando a nomeação e posse, o que ocorreu em 1999. Em sentença, o magistrado confirmou a 
liminar e julgou procedente o pedido do autor. Anos mais tarde, o TRF, ao julgar a apelação, enten-
deu que a exigência do teste prático realizado não continha nenhum vício. Em virtude disso, refor-
mou a sentença. O servidor, contudo, continuou cautelarmente no cargo até 2020, quando houve o 
trânsito em julgado da decisão contrária ao seu pleito. O STJ assegurou a manutenção definitiva do 
impetrante no cargo.

STJ. 1ª Turma. AREsp 883.574-MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/02/2020 (Info 666).

STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1569719/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 08/10/2019.

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

 � É possível a cassação de aposentadoria de servidor público pela prática, na ati-
vidade, de falta disciplinar punível com demissão

A pena de cassação de aposentadoria é compatível com a Constituição Federal, a despeito do cará-
ter contributivo conferido àquela, especialmente porque nada impede que, na seara própria, haja o 
acertamento de contas entre a administração e o servidor aposentado punido. 

Assim, constatada a existência de infração disciplinar praticada enquanto o servidor estiver na 
ativa, o ato de aposentadoria não se transforma num salvo conduto para impedir o sancionamen-
to do ilícito pela administração pública. Faz-se necessário observar o regramento contido na Lei n. 
8.112/1990, aplicando-se a penalidade compatível com as infrações apuradas.

STJ. 1ª Seção. MS 23.608-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, jul-
gado em 27/11/2019 (Info 666).

STF. 2ª Turma. AgR no ARE 1.092.355, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/5/2019.

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL

 � É inconstitucional lei estadual que determine aos titulares das serventias extra-
judiciais que façam a microfilmagem dos documentos arquivados no cartório

Os Estados-membros não possuem competência legislativa para determinar a microfilmagem de 
documentos arquivados nos cartórios extrajudiciais do Estado.

Esse tema envolve registros públicos e responsabilidade civil dos notários e registros, matéria que é 
de competência privativa da União, nos termos do art. 22, XXV, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 3723, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/03/2020 (Info 973).

DIREITO CIVIL

 �A proprietária do imóvel gerador dos débitos condominiais pode ter o seu bem 
penhorado no cumprimento de sentença, mesmo não tendo figurado no polo pas-
sivo da ação de cobrança, que tramitou apenas em face de seu ex-companheiro

O imóvel gerador dos débitos condominiais pode ser objeto de penhora em cumprimento de senten-
ça, ainda que somente o ex-companheiro tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.683.419-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2020 (Info 666).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O fato de ter havido prescrição da pretensão punitiva não impede o ajuizamen-
to ou a continuidade da ação civil ex delicto

A decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado na ação penal não fulmina o interesse 
processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.802.170-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2020 (Info 666).

 �A regulação do DPVAT e do DPEM deve ser feita por meio de lei complementar, 
nos termos do art. 192 da CF/88, não podendo, portanto, ser tratada por medida 
provisória

As alterações no seguro obrigatório só podem ser feitas por meio de lei complementar. Isso porque 
o sistema de seguros integra o sistema financeiro nacional, subordinado ao Banco Central do Brasil. 
Pode-se dizer que o sistema de seguros é um subsistema do sistema financeiro nacional.

De acordo com o art. 192 da Constituição Federal, é necessário lei complementar para tratar dos 
aspectos regulatórios do sistema financeiro.

Desse modo, a regulação do DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres) e do DPEM (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 
Embarcações ou por sua Carga) deve ser feita por meio de lei complementar, nos termos do art. 192 
da Constituição Federal.

É vedada a edição de medida provisória que disponha sobre matéria sob reserva de lei complemen-
tar (art. 62, § 1º, III, da CF/88).

Logo, é inconstitucional a MP 904/2019, que pretendia extinguir o DPVAT e o DPEM, a partir de 1º de 
janeiro de 2020. Essa MP viola o art. 62, § 1º, III c/c o art. 192 da CF/88.

STF. Plenário virtual. ADI 6262/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19/12/2019 (Info 974).

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

 � Plano de saúde possui responsabilidade solidária por danos causados pelos  
médicos e hospitais próprios ou credenciados

A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital 
próprio ou credenciado, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da 
operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização.

A operadora de plano de saúde tem responsabilidade solidária por defeito na prestação de serviço 
médico, quando o presta por meio de hospital próprio e médicos contratados, ou por meio de mé-
dicos e hospitais credenciados.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.414.776-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/02/2020 (Info 666).

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

Não é abusiva a negativa de custeio, pela operadora do plano de saúde, do tratamento de fertiliza-
ção in vitro, quando não houver previsão contratual expressa.

O art. 10, III, da Lei nº 9.656/98 estabelece que a “inseminação artificial” não é um procedimento de 
cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Em outras palavras, o contrato pode ou não prever a 
cobertura desse tratamento. Se o contrato não cobrir expressamente e o plano de saúde, em virtu-
de disso, se recusar a custear, essa negativa não será abusiva.

Vale ressaltar que a fertilização in vitro não é mesmo que inseminação artificial. Mesmo assim, a 
partir de uma interpretação sistemática e teleológica, que garanta o equilíbrio atuarial do sistema, 
deve-se entender que o mesmo raciocínio se aplica para a fertilização in vitro e que este tratamento 
também não é de cobertura obrigatória.

Nesse sentido, a Resolução Normativa nº 428/2017, da ANS permite que o plano de saúde não 
ofereça inseminação artificial e outras técnicas de reprodução humana assistida. Assim, ao falar em 
outras técnicas, pode-se incluir aí a fertilização in vitro.

STJ. 3ª Turma. REsp 1794629/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, julga-
do em 18/02/2020.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.823.077-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 20/02/2020 (Info 666).

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

 �A empresa que comercializa respon-
de solidariamente com o fabricante 
de produtos contrafeitos pelos danos 
causados pelo uso indevido da marca

A empresa que comercializa responde soli-
dariamente com o fabricante de produtos 
contrafeitos pelos danos causados pelo uso 
indevido da marca.

Ainda que a solidariedade não seja expressa-
mente prevista na Lei nº 9.279/96, a responsa-
bilidade civil é solidária para todos os autores 
e coautores que adotem condutas danosas ao 
direito protegido de outrem, conforme siste-
ma geral de responsabilidade estabelecido no 
art. 942 do Código Civil.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.719.131-MG, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/02/2020 
(Info 666).

 �A renúncia ao registro não enseja a 
perda do objeto da ação que veicula 
pretensão de declaração de nulidade 
da marca

A renúncia ao registro não enseja a perda 
do objeto da ação que veicula pretensão de 
declaração de nulidade da marca.

Caso concreto: a empresa Goiás Refrigerantes 
S/A registro, no INPI a marca JOCA COLA. Ao 
tomar conhecimento disso, a “The Coca Cola 
Company” ajuizou ação contra a empresa 
Goiás Refrigerantes S/A e contra o INPI pedin-
do a nulidade desse registro. Na contestação 
apresentada, a Goiás Refrigerantes pediu a 
extinção do processo sem resolução do mérito 
por perda do objeto considerando que, logo 
após o ajuizamento da ação, ela (ré) renunciou 
ao registro da marca JOCA COLA e isso já foi 
homologado administrativamente pelo INPI. 

Mesmo com essa renúncia, o processo deve-
rá prosseguir considerando que a renúncia 
opera efeitos ex nunc e não implica reconhe-
cimento de que o registro continha vícios. 
A declaração de nulidade, por outro lado, 
produz efeitos ex tunc e significa o reconhe-
cimento de que o registro foi concedido em 
desacordo com as disposições da Lei. Logo, 
mesmo tendo havido renúncia à marca im-
pugnada, a continuidade da ação é necessária 
para proteção dos direitos da autora relativos 
ao período em que a marca esteve em vigor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.832.148-RJ, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 20/02/2020 (Info 666).

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

 �O art. 78 do ECA traz um dever que 
obriga todos os que integram a cadeia 
de consumo, abrangendo o editor da 
revista ou publicação, o transporta-
dor, o distribuidor e o comerciante

O art. 78 do ECA prevê o seguinte:

Art. 78. As revistas e publicações contendo 
material impróprio ou inadequado a crianças 
e adolescentes deverão ser comercializadas 
em embalagem lacrada, com a advertência de 
seu conteúdo.

Parágrafo único. As editoras cuidarão para 
que as capas que contenham mensagens por-
nográficas ou obscenas sejam protegidas com 
embalagem opaca.

Esse dever de zelar pela correta comercializa-
ção de revistas pornográficas, em embalagens 
opacas, lacradas e com advertência de con-
teúdo, não se limita aos editores e comercian-
tes, mas se estende a todos os integrantes da 
cadeia de consumo, inclusive aos transporta-
dores e distribuidores.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.584.134-RJ, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
20/02/2020 (Info 666).

 �O registro civil de nascimento de pes-
soa adotada sob a égide do Código 
Civil/1916 não pode ser alterado 
para a inclusão dos nomes dos as-
cendentes dos pais adotivos

O registro civil de nascimento de pessoa 
adotada sob a égide do Código Civil/1916 não 
pode ser alterado para a inclusão dos nomes 
dos ascendentes dos pais adotivos.

O ordenamento jurídico vigente ao tempo em 
que realizada a adoção simples da peticionante 
por meio de escritura pública (natureza con-
tratual), previa que o parentesco resultante da 
adoção era meramente civil e limitava-se ao 
adotante e ao adotado, não se estendendo aos 
familiares do adotante visto que mantidos os 
vínculos do adotado com a sua família biológica.

Não se aplica o regime jurídico de adoção do 
ECA para este caso.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.232.387-MG, Rel. Min. 
Antonio Carlos Ferreira, Rel. Acd. Min. Marco 
Buzzi, julgado em 11/02/2020 (Info 666).

ECA 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 � “Despacho” que intima o advogado para que o devedor cumpra obrigação de 
fazer, sob pena de multa, possui aptidão para gerar prejuízo à parte e, portanto, 
pode ser impugnado por meio de recurso

Cabe agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial que, na fase de cumprimento de 
sentença, determinou a intimação do executado, na pessoa do advogado, para cumprir obrigação 
de fazer, sob pena de multa.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.758.800-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/02/2020 (Info 666).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é restrita ao  
feriado de segunda-feira de carnaval (Atualize o Info 660-STJ)

A parte, ao apresentar recurso especial ou recurso extraordinário, tem o ônus de explicar e comprovar 
que, na instância de origem, era feriado local ou dia sem expediente forense?

SIM. O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 trouxe expressamente um dispositivo dizendo que a comprova-
ção do feriado local deverá ser feita, obrigatoriamente, no ato de interposição do recurso: “O recor-
rente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.”

Assim, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser feita no ato da interposição do recur-
so, sendo intempestivo quando interposto fora do prazo previsto na lei processual civil.

Esse entendimento acima explicado está sujeito a alguma modulação de efeitos?

Em regra: não. Depois da entrada em vigor do CPC/2015, a comprovação da ocorrência de feriado 
local deve ser feita no ato da interposição do recurso, sendo intempestivo quando interposto fora 
do prazo previsto na lei processual civil. Esse entendimento está em vigor desde o início da vigência 
do CPC/2015 e não se submete a modulação de efeitos.

Exceção: no caso do feriado de segunda-feira de carnaval, há uma modulação dos efeitos. 

Segunda-feira de carnaval não é um feriado nacional. No entanto, em diversos Estados, trata-se de 
feriado local.

• Se o recurso especial foi interposto antes de 18/11/2019 (data de publicação do REsp 1.813.684-
SP) e a parte não comprovou que segunda-feira de carnaval era feriado no Tribunal de origem: é 
possível a abertura de vista para que a parte comprove isso mesmo após a interposição do recur-
so, sanando o vício.

• Se o recurso especial foi interposto depois de 18/11/2019 (data de publicação do REsp 1.813.684-
SP) e a parte não comprovou que segunda-feira de carnaval era feriado no Tribunal de origem: 
não é possível a abertura de vista para que a parte comprove esse feriado, ou seja, o vício não 
pode mais ser sanado.

STJ. Corte Especial. QO no REsp 1813684/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/02/2020 (Info 666).

 �A multa em caso de agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou impro-
cedente em votação unânime é revertida em prol da parte contrária (art. 1.021, § 4º)

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 tem como destinatário a parte contrária e não o Fundo de 
Aparelhamento do Poder Judiciário.

Art. 1.021 (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improce-
dente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a 
pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.846.734-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/02/2020 (Info 666).

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

 � É possível afastar a intempestividade do recurso quando isso decorreu do fato 
de o site do Tribunal ter disponibilizado informação equivocada, que induziu a 
parte em erro

A tempestividade recursal pode ser aferida, excepcionalmente, por meio de informação constante 
em andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico, quando informação equivocadamente 
disponibilizada pelo Tribunal de origem induz a parte em erro.

Caso concreto: o TJ/MS negou provimento a uma apelação que havia sido interposta pela parte; na 
movimentação processual existente no site do TJ/MS, constou a informação de que o vencimento 
do prazo recursal para a interposição de recurso ao STJ contra o acórdão do TJ se daria no dia 10/12; 
assim, no dia 10/12, a parte apresentou recurso especial contra o acórdão do TJ; ocorre que essa 
informação estava errada; o termo final do prazo era dia 09/12; isso significa que parte interpôs o 
recurso especial intempestivamente; vale ressaltar, contudo, que a parte foi induzida em erro pela in-
formação constante no sítio oficial do TJ; o STJ, excepcionalmente, considerou tempestivo o recurso.

STJ. Corte Especial. EAREsp 688.615-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 04/03/2020 
(Info 666).

 � Excepcionalmente, cabe recurso especial contra decisões proferidas no âmbito 
do pedido de suspensão se estiverem em jogo aspectos elementares da dignidade 
da pessoa humana

Em regra, o STJ afirma que não cabe recurso especial contra decisões proferidas no âmbito do 
pedido de suspensão. O recurso especial se destina a combater argumentos que digam respeito a 
exame de legalidade, ao passo que o pedido de suspensão ostentaria juízo político.

Caso excepcional no qual o STJ admitiu o recurso especial: juiz concedeu liminar determinando que 
o Estado de SP fornecesse banho quente aos presos; Presidente do TJ/SP suspendeu a liminar; con-
tra esta decisão foi interposto agravo; a Corte Especial do TJ manteve a suspensão da liminar; o STJ 
admitiu recurso especial contra esta decisão tendo em vista que estavam em jogo aspectos elemen-
tares da dignidade da pessoa humana.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.537.530-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27/04/2017 (Info 666).

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

 � Configura o crime de peculato-desvio o fomento econômico de candidatura à 
reeleição por Governador de Estado com o patrimônio de empresas estatais

Governador do Estado que desvia grande soma de recursos públicos de empresas estatais, utilizan-
do esse dinheiro para custear sua campanha de reeleição, pratica o crime de peculato-desvio. 

As empresas estatais gozam de autonomia administrativa e financeira. Mesmo assim, pode-se dizer que o 
Governador tem a posse do dinheiro neste caso?

É possível. Isso porque a posse necessária para configuração do crime de peculato deve ser com-
preendida não só como a disponibilidade direta, mas também como disponibilidade jurídica, exerci-
da por meio de ordens.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.776.680-MG, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 11/02/2020 (Info 666).

 � Em regra, não há automática consunção quando ocorrem armazenamento e 
compartilhamento de material pornográfico infanto-juvenil

Se o sujeito armazena (art. 241-B) arquivos digitais contendo cena de sexo explícito e pornográfica envol-
vendo crianças e adolescentes e depois disponibiliza (art. 241-A), pela internet, esses arquivos para outra 
pessoa, esse indivíduo terá praticado dois crimes ou haverá consunção e ele responderá por apenas um 
dos delitos?

Em regra, não há automática consunção quando ocorrem armazenamento e compartilhamento de 
material pornográfico infanto-juvenil. Isso porque o cometimento de um dos crimes não perpassa, 
necessariamente, pela prática do outro.

No entanto, é possível a absorção a depender das peculiaridades de cada caso, quando as duas 
condutas guardem, entre si, uma relação de meio e fim estreitamente vinculadas. 

O princípio da consunção exige um nexo de dependência entre a sucessão de fatos. 

Se evidenciado pelo caderno probatório que um dos crimes é absolutamente autônomo, sem rela-
ção de subordinação com o outro, o réu deverá responder por ambos, em concurso material. 

A distinção se dá em cada caso, de acordo com suas especificidades.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.579.578-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04/02/2020 (Info 666).

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

 � Juiz não pode aumentar a pena-base 
do crime do art. 241-A do ECA alegan-
do que a conduta social ou a persona-
lidade são desfavoráveis, sob o argu-
mento de que o réu manifestou grande 
interesse por material pornográfico

O grande interesse por material que conte-
nha cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente é ínsi-
to ao crime descrito no art. 241-A da Lei nº 
8.069/90, não sendo justificável a exasperação 
da pena-base a título de conduta social ou 
personalidade.

Caso concreto: na 1ª fase da dosimetria da 
pena (art. 59 do CP), o juiz aumentou a pena-
-base de 3 para 4 anos afirmando que a con-
duta social e a personalidade do agente eram 
desfavoráveis: “Com base nos elementos 
constantes dos autos, percebo que a conduta 
social e a personalidade do acusado demons-
tram certa periculosidade pelo grande interes-
se em pornografia infantil. Fixo a pena-base 
privativa de liberdade em 4 (quatro) anos de 
reclusão nesta fase.”

STJ. 6ª Turma. REsp 1.579.578-PR, Rel. Min. 
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04/02/2020 
(Info 666).

 � É possível aplicar o princípio da in-
significância para o furto de merca-
dorias avaliadas em R$ 29,15, mesmo 
que a subtração tenha ocorrido du-
rante o período de repouso noturno e 
mesmo que o agente seja reincidente

É possível aplicar o princípio da insignificância 
para o furto de mercadorias avaliadas em R$ 
29,15, mesmo que a subtração tenha ocorrido 
durante o período de repouso noturno e mes-
mo que o agente seja reincidente.

Vale ressaltar que os produtos haviam sido 
furtados de um estabelecimento comercial 
e que logo após o agente foi preso, ainda na 
porta do estabelecimento.

Objetos furtados: R$ 4,15 em moedas, uma 
garrafa de Coca-Cola, duas garrafas de cerveja 
e uma garrafa de pinga marca 51, tudo avalia-
do em R$ 29,15.

STF. 2ª Turma. HC 181389 AgR/SP, Rel. Min. Gil-
mar Mendes, julgado em 14/4/2020 (Info 973).

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

 �Aplica-se o arrependimento posterior para o agente que fez o ressarcimento da 
dívida principal antes do recebimento da denúncia, mas somente pagou depois 
os juros e a correção monetária

É possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal 
(arrependimento posterior) para o caso em que o agente fez o ressarcimento da dívida principal 
(efetuou a reparação da parte principal do dano) antes do recebimento da denúncia, mas somente 
pagou os valores referentes aos juros e correção monetária durante a tramitação da ação penal.

Nas exatas palavras do STF: “É suficiente que ocorra arrependimento, uma vez reparada parte prin-
cipal do dano, até o recebimento da inicial acusatória, sendo inviável potencializar a amplitude da 
restituição.”

STF. 1ª Turma. HC 165312/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/4/2020 (Info 973).

 � É possível que o juiz negue o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com 
base no fato de o acusado ser investigado em inquérito policial ou réu em outra 
ação penal que ainda não transitou em julgado?

• STJ: SIM.

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convic-
ção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no 
art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596).

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 539.666/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 05/03/2020.

• STF: NÃO.

Não se pode negar a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, 
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no fato de o réu responder a inquéritos policiais ou 
processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao 
art. 5º, LIV (princípio da presunção de não culpabilidade).

Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Dro-
gas) com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior (coisa julgada). 

STF. 1ª Turma. HC 173806/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/2/2020 (Info 967).

STF. 1ª Turma. HC 166385/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/4/2020 (Info 973).

STF. 2ª Turma. HC 144309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 19/11/2018.

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

 � É cabível habeas corpus em face de 
decisão monocrática de Ministro do 
STF (MUDANÇA DE ENTENDIMENTO)

Cabe habeas corpus contra decisão monocráti-
ca de Ministro do STF.

O habeas corpus é cabível contra ato individual 
formalizado por integrante do Supremo.

A Súmula 606 do STF abrange apenas ato de 
colegiado (Turma ou Plenário), não sendo apli-
cável, portanto, para ato individual de Minis-
tro do STF. Logo, o entendimento que levou 
à edição da Súmula 606 do STF não proíbe 
habeas corpus contra ato de Ministro do STF.

STF. Plenário. HC 130620/RR, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 30/04/2020.

 �Não é permitido o ingresso na resi-
dência do indivíduo pelo simples fato 
de haver denúncias anônimas e ele 
ter fugido da polícia

A existência de denúncia anônima da prática 
de tráfico de drogas somada à fuga do acusa-
do ao avistar a polícia, por si sós, não configu-
ram fundadas razões a autorizar o ingresso 
policial no domicílio do acusado sem o seu 
consentimento ou sem determinação judicial.

STJ. 5ª Turma. RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro 
Dantas, julgado em 18/02/2020 (Info 666).

STJ. 6ª Turma. RHC 83.501-SP, Rel. Min. Nefi 
Cordeiro, julgado em 06/03/2018 (Info 623).

PROCESSUAL PENAL

DIREITO TRIBUTÁRIO

 � Sacolas plásticas fornecidas aos clientes para o transporte ou acondicionamen-
to de produtos, bem como bandejas, não são insumos essenciais à atividade dos 
supermercados, de modo que não geram creditamento de ICMS

Os insumos que geram direito ao creditamento são aqueles que, extrapolando a condição de mera 
facilidade, se incorporam ao produto final, de forma a modificar a maneira como esse se apresenta 
e configurar parte essencial do processo produtivo.

Sacos e filmes plásticos utilizados exclusivamente para o fornecimento de produtos de natureza 
perecível são insumos indispensáveis à atividade desenvolvida pelos supermercados, de modo que 
a sua aquisição gera direito ao creditamento do ICMS. 

Sacolas plásticas fornecidas aos clientes para o transporte ou acondicionamento de produtos, bem 
como bandejas, não são insumos essenciais à atividade dos supermercados, de modo que não ge-
ram creditamento de ICMS.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.830.894-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/03/2020 (Info 666).
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 �O livro eletrônico e os suportes exclusivamente utilizados para fixá-los gozam 
de imunidade tributária

Súmula vinculante 57: A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à im-
portação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes exclusi-
vamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que possuam 
funcionalidades acessórias.

STF. Plenário. Aprovada em 15/04/2020.

DIREITO TRIBUTÁRIO

DIREITO DO TRABALHO 

 � É constitucional a MP 936/2020, que autoriza a redução da jornada de trabalho 
e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de 
acordos individuais em razão da pandemia do covid-19, independentemente de 
anuência sindical

A MP 936/2020 instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para en-
frentamento do estado de calamidade pública decorrente do covid-19.

Com o objetivo de ajudar os empresários e evitar que muitos trabalhadores percam seus emprega-
dos durante a pandemia, a MP permitiu:

• a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e

• a suspensão temporária do contrato de trabalho.

A MP prevê que existe a possibilidade de essas medidas serem implementadas por meio de acordo 
individual ou de negociação coletiva aos empregados.

O § 4º do art. 11 da MP afirma que “Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de 
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos desta Medida 
Provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo 
de até dez dias corridos, contado da data de sua celebração.”

Esse acordo escrito individual firmado entre o empregado e o empregador é um ato jurídico perfei-
to e acabado e não está sujeito ao referendo (aprovação) do sindicato.

O STF, ao analisar o pedido de medida cautelar na ADI proposta contra a Medida Provisória, decidiu 
manter a eficácia da MP 936/2020, que autoriza a redução da jornada de trabalho e do salário ou a 
suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de acordos individuais em razão da pande-
mia do novo coronavírus, independentemente de anuência sindical.

STF. Plenário. ADI 6363 MC-Ref/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac.  
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16 e 17/4/2020 (Info 973). 30
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https://www.editorajuspodivm.com.br/vade-mecum-de-jurisprudencia-dizer-o-direito-versao-espiral-2020

