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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.



REPORTAGEM 
DE CAPA

Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Lei nº 9.986/2000

Art. 8º O ex-dirigente fica impedido para o 
exercício de atividades ou de prestar qual-
quer serviço no setor regulado pela respecti-
va agência, por um período de quatro 
meses, contados da exoneração ou do 
término do seu mandato.

Art. 8º Os membros do Conselho Diretor ou 
da Diretoria Colegiada ficam impedidos de 
exercer atividade ou de prestar qualquer 
serviço no setor regulado pela respectiva 
agência, por período de 6 (seis) meses, 
contados da exoneração ou do término de 
seu mandato, assegurada a remuneração 
compensatória.

Antes da Lei nº 13.848/2019 Depois da Lei nº 13.848/2019

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Lei nº 9.986/2000

Art. 9º Os Conselheiros e os Diretores somen-
te perderão o mandato em caso de renúncia, 
de condenação judicial transitada em julgado 
ou de processo administrativo disciplinar.

Art. 9º O membro do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada somente perderá o mandato:
I - em caso de renúncia;
II - em caso de condenação judicial transitada 
em julgado ou de condenação em processo 
administrativo disciplinar;
III - por infringência de quaisquer das veda-
ções previstas no art. 8º-B desta Lei.

Parágrafo único. A lei de criação da Agência 
poderá prever outras condições para a 
perda do mandato.

Esse parágrafo único foi revogado.

Antes da Lei nº 13.848/2019 Depois da Lei nº 13.848/2019

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.

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.

Buscador

www.buscadordizerodireito.com.br
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Constituição Federal

Art. 166 (...)

§ 12. As programações orçamentárias previs-
tas no § 9º deste artigo não serão de execu-
ção obrigatória nos casos dos impedimentos 
de ordem técnica.

Art. 166 (...)

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 
11 deste artigo aplica-se também às progra-
mações incluídas por todas as emendas de 
iniciativa de bancada de parlamentares de 
Estado ou do Distrito Federal, no montante 
de até 1% (um por cento) da receita corrente 
líquida realizada no exercício anterior. 

Redação anterior Redação dada pela EC 100/2019

Constituição Federal

Art. 166 (...)

§ 13. Quando a transferência obrigatória da 
União, para a execução da programação 
prevista no §11 deste artigo, for destinada a 
Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, 
independerá da adimplência do ente federa-
tivo destinatário e não integrará a base de 
cálculo da receita corrente líquida para fins 
de aplicação dos limites de despesa de 
pessoal de que trata o caput do art. 169.

Art. 166 (...)

§ 13. As programações orçamentárias previs-
tas nos §§ 11 e 12 deste artigo não serão de 
execução obrigatória nos casos dos impedi-
mentos de ordem técnica.

Redação anterior Redação dada pela EC 100/2019

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Constituição Federal

Art. 166 (...)

§ 14. No caso de impedimento de ordem 
técnica, no empenho de despesa que integre 
a programação, na forma do § 11 deste 
artigo, serão adotadas as seguintes medidas: 

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publica-
ção da lei orçamentária, o Poder Executivo, o 
Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o 
Ministério Público e a Defensoria Pública 
enviarão ao Poder Legislativo as justificativas 
do impedimento;           

II - até 30 (trinta) dias após o término do 
prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo 
indicará ao Poder Executivo o remanejamen-
to da programação cujo impedimento seja 
insuperável;

III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias 
após o prazo previsto no inciso II, o Poder 
Executivo encaminhará projeto de lei sobre 
o remanejamento da programação cujo 
impedimento seja insuperável;

IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) 
dias após o término do prazo previsto no 
inciso III, o Congresso Nacional não deliberar 
sobre o projeto, o remanejamento será 
implementado por ato do Poder Executivo, 
nos termos previstos na lei orçamentária.

Art. 166 (...)

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto 
nos §§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos de 
execução deverão observar, nos termos da 
lei de diretrizes orçamentárias, cronograma 
para análise e verificação de eventuais 
impedimentos das programações e demais 
procedimentos necessários à viabilização da 
execução dos respectivos montantes.

Redação anterior Redação dada pela EC 100/2019

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Constituição Federal

Art. 166 (...)

§ 16. Os restos a pagar poderão ser conside-
rados para fins de cumprimento da execu-
ção financeira prevista no § 11 deste artigo, 
até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) 
da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Art. 166 (...)

§ 16. Quando a transferência obrigatória da 
União para a execução da programação 
prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for 
destinada a Estados, ao Distrito Federal e a 
Municípios, independerá da adimplência do 
ente federativo destinatário e não integrará 
a base de cálculo da receita corrente líquida 
para fins de aplicação dos limites de despesa 
de pessoal de que trata o caput do art. 169.

Redação anterior Redação dada pela EC 100/2019

Constituição Federal

Art. 166 (...)

§ 17. Se for verificado que a reestimativa da 
receita e da despesa poderá resultar no não 
cumprimento da meta de resultado fiscal 
estabelecida na lei de diretrizes orçamentá-
rias, o montante previsto no § 11 deste 
artigo poderá ser reduzido em até a mesma 
proporção da limitação incidente sobre o 
conjunto das despesas discricionárias.

Art. 166 (...)

§ 17. Os restos a pagar provenientes das 
programações orçamentárias previstas nos §§ 
11 e 12 poderão ser considerados para fins de 
cumprimento da execução financeira até o 
limite de 0,6% (seis décimos por cento) da 
receita corrente líquida realizada no exercício 
anterior, para as programações das emendas 
individuais, e até o limite de 0,5% (cinco déci-
mos por cento), para as programações das 
emendas de iniciativa de bancada de parla-
mentares de Estado ou do Distrito Federal.

Redação anterior Redação dada pela EC 100/2019

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Constituição Federal

Art. 166 (...)

§ 18. Considera-se equitativa a execução das 
programações de caráter obrigatório que 
atenda de forma igualitária e impessoal às 
emendas apresentadas, independentemente 
da autoria.

Art. 166 (...)

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da 
receita e da despesa poderá resultar no não 
cumprimento da meta de resultado fiscal 
estabelecida na lei de diretrizes orçamentá-
rias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 
deste artigo poderão ser reduzidos em até a 
mesma proporção da limitação incidente 
sobre o conjunto das demais despesas 
discricionárias.

Redação anterior Redação dada pela EC 100/2019

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

ECA

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito 
à educação, visando ao pleno desenvolvi-
mento de sua pessoa, preparo para o exercí-
cio da cidadania e qualificação para o traba-
lho, assegurando-se-lhes:
(...)
V - acesso à escola pública e gratuita próxi-
ma de sua residência.

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito 
à educação, visando ao pleno desenvolvi-
mento de sua pessoa, preparo para o exercí-
cio da cidadania e qualificação para o traba-
lho, assegurando-se-lhes:
(...)
V - acesso à escola pública e gratuita, próxi-
ma de sua residência, garantindo-se vagas 
no mesmo estabelecimento a irmãos que 
frequentem a mesma etapa ou ciclo de 
ensino da educação básica.

Redação originária Redação dada pela Lei 13.845/2019

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

NOVIDADES
LEGISLATIVAS

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda 
eleitoral, ou visando fins de propaganda, 
imputando-lhe falsamente fato definido 
como crime:

Pena. detenção de seis meses a dois anos, e 
pagamento de 10 a 40 dias-multa.

O agente apenas imputa falsamente um fato 
definido como crime.

Art. 326-A. Dar causa à instauração de inves-
tigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito civil 
ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

O agente, além de imputar falsamente um 
fato definido como crime, leva essa imputa-
ção para as autoridades para que seja instau-
rado um procedimento contra a vítima.

Calúnia (art. 324 do CE) Denunciação caluniosa (art. 326-A do CE)

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.

NOVIDADES
LEGISLATIVAS

26



Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

O agente somente quer atingir a honra da 
vítima na propaganda eleitoral ou com fins 
de propaganda.

A imputação é unicamente de crime. Não 
existe calúnia se o agente imputa falsamente 
a prática de uma contravenção penal.

O agente quer que seja instaurado um 
procedimento ou processo contra a vítima.

Seu objetivo é eleitoral, mas não necessaria-
mente relacionado com a propaganda 
eleitoral (ex: o agente dá causa à instauração 
de uma ação penal com o objetivo de que a 
vítima seja condenada e que, portanto, fique 
impedida de concorrer).

A imputação falsa pode ser de crime ou 
contravenção penal.

Calúnia (art. 324 do CE) Denunciação caluniosa (art. 326-A do CE)

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

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

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

DIREITO DO TRABALHO

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.

JULGADOS
EM DESTAQUE
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

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

DIREITO TRIBUTÁRIO DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

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

DIREITO CONSTITUCIONAL

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

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

DIREITO ADMINISTRATIVO

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

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

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.

JULGADOS
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Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

A natureza especial conferida à agência regula-
dora é caracterizada pela:

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

b) autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira; e

c) investidura a termo de seus dirigentes e 
estabilidade durante os mandatos.

Além disso, a Lei nº 13.848/2019 e as leis específi-
cas de cada agência reguladora conferem outras 
características especiais a essas entidades.

Autonomia administrativa

A autonomia administrativa da agência regulado-
ra é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei 
para seu quadro de pessoal, observada a dispo-
nibilidade orçamentária;

c) alterações no respectivo quadro de pessoal, 
fundamentadas em estudos de dimensiona-
mento, bem como alterações nos planos de 
carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em desloca-
mentos nacionais e internacionais e autorizar 
afastamentos do País a servidores da agência;

III - celebrar contratos administrativos e prorro-
gar contratos em vigor relativos a atividades de 
custeio, independentemente do valor.

Compliance

As agências reguladoras devem adotar práticas 
de gestão de riscos e de controle interno e 

elaborar e divulgar programa de integridade, 
com o objetivo de promover a adoção de medi-
das e ações institucionais destinadas à preven-
ção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção.

Processo decisório das agências 
reguladoras
Dever de observância do princípio da proporcio-
nalidade

A agência reguladora deverá observar, em suas 
atividades, a devida adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquela 
necessária ao atendimento do interesse público.

Dever de motivação das deliberações

A agência reguladora deverá indicar os pressu-
postos de fato e de direito que determinarem 
suas decisões, inclusive a respeito da edição ou 
não de atos normativos.

Alteração dos atos regulatórios dever ser 
precedida de Análise de Impacto Regulatório

A adoção e as propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos 
serviços prestados serão precedidas da 
realização de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), que conterá informações e dados sobre 
os possíveis efeitos do ato normativo.

O Presidente da República deverá editar um 
decreto regulamentando qual será o conteúdo 
e a metodologia da AIR, os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os 
casos em que será obrigatória sua realização e 
aqueles em que poderá ser dispensada.

Nos casos em que não for realizada a AIR, 
deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota 
técnica ou documento equivalente que tenha 
fundamentado a proposta de decisão.

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

O conselho diretor ou a diretoria colegiada se 
manifestará, em relação ao relatório de AIR, 
sobre a adequação da proposta de ato normati-
vo aos objetivos pretendidos, indicando se os 
impactos estimados recomendam sua adoção, 
e, quando for o caso, quais os complementos 
necessários.

Essa manifestação integrará, juntamente com o 
relatório de AIR, a documentação a ser disponi-
bilizada aos interessados para a realização de 
consulta ou de audiência pública, caso o conse-
lho diretor ou a diretoria colegiada decida pela 
continuidade do procedimento administrativo.

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

O processo de decisão da agência reguladora 
referente a regulação terá caráter colegiado.

O conselho diretor ou a diretoria colegiada da 
agência reguladora deliberará por maioria 
absoluta dos votos de seus membros, entre eles 
o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presi-
dente, conforme definido no regimento interno.

Reuniões deliberativas são públicas

As reuniões deliberativas do conselho diretor ou 
da diretoria colegiada da agência reguladora 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico.

A pauta de reunião deliberativa deverá ser 
divulgada no site da agência com antecedência 
mínima de 3 dias úteis.

Somente poderá ser deliberada matéria que 
conste da pauta de reunião divulgada.

É possível que matérias urgentes e relevantes 
sejam deliberadas sem prévia inclusão em 
pauta, a critério do presidente, diretor-presiden-
te ou diretor-geral.

Não são públicas as deliberações que envolvam:

Não são públicas as reuniões realizadas para 
deliberações do conselho diretor ou da diretoria 
colegiada em matérias que envolvam:

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de apoio 
à tomada de decisão por meio do qual a 
sociedade é consultada previamente, por 
meio do envio de críticas, sugestões e contri-
buições por quaisquer interessados, sobre 
proposta de norma regulatória aplicável ao 
setor de atuação da agência reguladora.

Serão objeto de consulta pública, previamen-
te à tomada de decisão pelo conselho diretor 
ou pela diretoria colegiada, as minutas e as 
propostas de alteração de atos normativos 
de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços 
prestados.

Audiência pública

A audiência pública é o instrumento de apoio à 
tomada de decisão por meio do qual é facultada 
a manifestação oral por quaisquer interessados 
em sessão pública previamente destinada a 
debater matéria relevante.

A agência reguladora, por decisão colegiada, 
poderá convocar audiência pública para forma-
ção de juízo e tomada de decisão sobre matéria 
considerada relevante.

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

O controle externo das agências reguladoras 
será exercido pelo Congresso Nacional, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Relatório anual das atividades

A agência reguladora deverá elaborar relatório 
anual circunstanciado de suas atividades, no 
qual destacará o cumprimento da política do 
setor, definida pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

O relatório anual de atividades deverá conter 
sumário executivo e será elaborado em conso-
nância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora (art. 
9º da Lei nº 8.443/92), devendo ser encaminha-
do pela agência reguladora, por escrito, no 
prazo de até 90 dias após a abertura da sessão 
legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro 
de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao 
Tribunal de Contas da União, e disponibilizado 
aos interessados na sede da agência e no 
respectivo site na internet.

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da 
agência reguladora, inclusive de sua gestão, 
promovendo maior transparência e controle 
social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da 
agência reguladora com o Poder Público, em 
particular no cumprimento das políticas públi-
cas definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da 
qualidade dos serviços da agência reguladora de 
forma a melhorar o seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses 
da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação 
administrativa e a avaliação da gestão da agência.

Plano de comunicação

A agência reguladora deverá implementar, em 
cada exercício, plano de comunicação voltado à 
divulgação, com caráter informativo e educativo, 
de suas atividades e dos direitos dos usuários 
perante a agência reguladora e as empresas 
que compõem o setor regulado.

Plano Estratégico

A agência reguladora deverá elaborar, para cada 
período quadrienal, plano estratégico que conte-
rá os objetivos, as metas e os resultados estraté-
gicos esperados das ações da agência reguladora 
relativos a sua gestão e a suas competências 
regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem 
como a indicação dos fatores externos alheios ao 
controle da agência que poderão afetar significa-
tivamente o cumprimento do plano.

Plano de gestão anual

O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes 
estabelecidas no plano estratégico, será o 
instrumento anual do planejamento consolida-
do da agência reguladora e contemplará ações, 
resultados e metas relacionados aos processos 
finalísticos e de gestão.

O plano de gestão anual deverá:

I - especificar, no mínimo, as metas de desempe-
nho administrativo e operacional e as metas de 
fiscalização a serem atingidas durante sua 
vigência, as quais deverão ser compatíveis com 
o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários 
e cronograma de desembolso dos recursos 
financeiros necessários ao alcance das metas 
definidas.

Agenda regulatória

A agência reguladora implementará, no respec-
tivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, 

instrumento de planejamento da atividade 
normativa que conterá o conjunto dos temas 
prioritários a serem regulamentados pela agên-
cia durante sua vigência.

A agenda regulatória deverá ser alinhada com 
os objetivos do plano estratégico e integrará o 
plano de gestão anual.

A agenda regulatória será aprovada pelo conse-
lho diretor ou pela diretoria colegiada e será 
disponibilizada na sede da agência e no respec-
tivo site na internet.

Ouvidoria
Ouvidor

Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) 
ouvidor, que atuará sem subordinação hierár-
quica e exercerá suas atribuições sem acumula-
ção com outras funções.

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade 
dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração 
de denúncias e reclamações dos interessados 
contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre 
as atividades da agência.

Acesso aos processos da agência

O ouvidor terá acesso a todos os processos da 
agência reguladora.

O ouvidor deverá manter em sigilo as informa-
ções que tenham caráter reservado ou confi-
dencial.

Relatórios

Conforme vimos acima, o ouvidor deverá elabo-
rar relatório anual sobre as atividades da agência.

Os relatórios do ouvidor deverão ser encami-
nhados ao conselho diretor ou à diretoria cole-
giada da agência reguladora, que poderá se 
manifestar no prazo de 20 dias úteis.

Os relatórios do ouvidor não terão caráter 
impositivo, cabendo ao conselho diretor ou à 
diretoria colegiada deliberar, em última instân-
cia, a respeito dos temas relacionados ao setor 
de atuação da agência reguladora.

Transcorrido o prazo para manifestação do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, o 
ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se 
houver, a respectiva manifestação ao titular do 
ministério a que a agência estiver vinculada, à 
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-
-los no site da agência na internet.

Como é escolhido o ouvidor?

O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
(...)
III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei deter-
minar;

O ouvidor não pode ser alguém que se enqua-
dre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput do art. 1º da LC 64/90. 

Além disso, deve ter notório conhecimento em 
administração pública ou em regulação de 
setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.

Foi publicada no dia 
27/06/2019 a centésima 
emenda à Constituição 
Federal de 1988
A EC 100/2019 alterou os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária prove-
niente de emendas de bancada de parlamentares 
de Estado ou do Distrito Federal.

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

Em resumo, a EC 100/2019 determina a execu-
ção obrigatória das emendas apresentadas 
pelas bancadas estaduais e do Distrito Fede-
ral ao Orçamento da União até o valor-limite de 
1% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

Desse modo, de acordo com a EC 100/2019, 
1% da receita corrente líquida do Orçamento da 
União está vinculado às emendas de bancada 
de parlamentares de Estado ou do Distrito 
Federal.

Excepcionalmente, em 2020, esse montante 
será de 0,8% da receita corrente líquida, como 
uma forma de regra de transição.

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

Art. 166 (...)
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14.

6) Nova redação do § 16 do art. 166 8) Nova redação do § 18 do art. 166

Vale ressaltar que essa antiga previsão do § 18 continua existindo e que só foi transferida para o § 19:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apre-
sentadas, independentemente da autoria. (Inserido pela EC 100/2019)

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de inves-
timentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 
iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 
conclusão da obra ou do empreendimento.

Vigência

A EC 100/2019 entra em vigor na data de sua publicação (27/06/2019) e produzirá efeitos a partir da 
execução orçamentária do exercício financeiro subsequente (2020).

Trata-se do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. (...)

§ 1º O aposentado por invalidez e o 
pensionista inválido que não tenham 
retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo: 

I - após completarem cinquenta e cinco 
anos ou mais de idade e quando decorri-
dos quinze anos da data da concessão 
da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença que a precedeu; ou 

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

Ex: João, aos 50 anos de idade, passou a receber 
aposentadoria por invalidez. Bienalmente, ele 
deverá ir até o médico perito do INSS, que o 
examinará para saber se a invalidez persiste. 
Quando completar 60 anos, João estará isento 
de tal dever.

O que fez a Lei nº 13.847/2019

Acrescentou uma terceira hipótese na qual o 
segurado não precisa se submeter aos exames 
periódicos: caso ele tenha HIV/aids. Veja o § 5º 
inserido no art. 43 pela Lei:

Art. 43. (...)

§ 4º O segurado aposentado por invali-
dez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições 
que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Cade notificará a agência reguladora sobre o teor 
de suas decisões envolvendo a atividade regulada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) notificará a agência reguladora do teor 
da decisão sobre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no exercício das 
atividades reguladas, bem como das decisões 
relativas a atos de concentração julgados por 
aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas 
após a publicação do respectivo acórdão, para 
que sejam adotadas as providências legais.

Articulação entre agências 
reguladoras
Possibilidade de atos normativos envolvendo duas 
ou mais agências

Duas ou mais agências reguladoras poderão 
editar atos normativos conjuntos dispondo 
sobre matéria cuja disciplina envolva agentes 
econômicos sujeitos a mais de uma regulação 
setorial.

Os atos normativos conjuntos deverão ser 
aprovados pelo conselho diretor ou pela direto-
ria colegiada de cada agência reguladora envol-
vida, por procedimento idêntico ao de aprova-
ção de ato normativo isolado, observando-se 
em cada agência as normas aplicáveis ao exercí-
cio da competência normativa previstas no 
respectivo regimento interno.

Os atos normativos conjuntos deverão conter 
regras sobre a fiscalização de sua execução e 
prever mecanismos de solução de controvérsias 
decorrentes de sua aplicação, podendo admitir 
solução mediante mediação, nos termos da Lei 
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), ou mediante 
arbitragem por comissão integrada, entre 
outros, por representantes de todas as agências 
reguladoras envolvidas.

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

As agências reguladoras poderão constituir 
comitês para o intercâmbio de experiências e 
informações entre si ou com os órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC), visando a estabelecer orientações 
e procedimentos comuns para o exercício da 
regulação nas respectivas áreas e setores e a 
permitir a consulta recíproca quando da edição 
de normas que impliquem mudanças nas condi-
ções dos setores regulados.

Articulação das agências reguladoras 
com os órgãos de defesa do 
consumidor e do meio ambiente

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

No exercício de suas atribuições, e em articulação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC) e com o órgão de defesa do consumi-
dor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
incumbe às agências reguladoras zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa do consu-
midor, monitorando e acompanhando as práti-
cas de mercado dos agentes do setor regulado.

As agências reguladoras poderão firmar convê-
nios e acordos de cooperação com os órgãos e 
as entidades integrantes do SNDC para colabo-
ração mútua, sendo vedada a delegação de 
competências que tenham sido a elas atribuídas 
por lei específica de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do setor regulado.

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

As agências reguladoras são autorizadas a 
celebrar, com força de título executivo extra-
judicial, termo de ajustamento de conduta 
com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a sua 
competência regulatória, aplicando-se os 
requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469/97:

Art. 4º-A.  O termo de ajustamento de 
conduta, para prevenir ou terminar litígios, 
nas hipóteses que envolvam interesse 
público da União, suas autarquias e funda-
ções, firmado pela Advocacia-Geral da 
União, deverá conter:

I - a descrição das obrigações assumidas;

II - o prazo e o modo para o cumprimento 
das obrigações;

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

V - a previsão de multa ou de sanção admi-
nistrativa, no caso de seu descumprimento.

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União 
poderá solicitar aos órgãos e entidades 
públicas federais manifestação sobre a 
viabilidade técnica, operacional e financeira 
das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo 
ao Advogado-Geral da União a decisão final 
quanto à sua celebração.

Enquanto perdurar a vigência do corresponden-
te termo de ajustamento de conduta, ficará 
suspensa, em relação aos fatos que deram 
causa a sua celebração, a aplicação de sanções 
administrativas de competência da agência 
reguladora à pessoa física ou jurídica que o 
houver firmado.

Se for celebrado um TAC entre um dos legitimados 
para a ACP e uma empresa que atua no serviço 
regulado, a agência deverá ser comunicada

A agência reguladora deverá ser comunicada 
quando da celebração do termo de ajustamento 
de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), caso o termo tenha 
por objeto matéria de natureza regulatória de 
sua competência. Ex: a ANATEL deverá ser 
comunicada caso seja celebrado um TAC entre 
o MP e uma empresa de telefonia celular.

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

As agências reguladoras poderão articular-se 
com os órgãos de defesa do meio ambiente 
mediante a celebração de convênios e acordos 
de cooperação, visando ao intercâmbio de 
informações, à padronização de exigências e 
procedimentos, à celeridade na emissão de 
licenças ambientais e à maior eficiência nos 
processos de fiscalização.

Interação operacional entre as agências 
reguladoras federais e as agências 
reguladoras ou os órgãos de regulação 
estaduais, distritais e municipais
Acordo de cooperação entre as agências regulado-
ras federais e as estaduais ou municipais

As agências reguladoras de âmbito federal 
poderão promover a articulação de suas ativida-
des com as agências reguladoras ou órgãos de 
regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de competên-
cia, implementando, a seu critério e mediante 
acordo de cooperação, a descentralização de 
suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e 
arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que observarão o dispos-
to em legislação própria.

Essa descentralização será instituída desde que 
a agência reguladora ou o órgão de regulação 
da unidade federativa interessada possua 
serviços técnicos e administrativos competentes 
devidamente organizados e aparelhados para a 
execução das respectivas atividades.

A execução, por agência reguladora ou órgão de 
regulação estadual, distrital ou municipal, das 
atividades delegadas será permanentemente 
acompanhada e avaliada pela agência regulado-
ra federal, nos termos do respectivo acordo.

Parte da receita arrecadada pode ser repassada 
para o órgão ou entidade estadual/municipal

Caso haja descentralização, parte da receita 
arrecadada pela agência reguladora federal 
poderá ser repassada à agência reguladora ou 
ao órgão de regulação estadual, distrital ou 
municipal, para custeio de seus serviços, na 
forma do respectivo acordo de cooperação.

O repasse referido no caput deste artigo deverá 
ser compatível com os custos da agência regula-
dora ou do órgão de regulação local para reali-
zar as atividades delegadas.

Não pode haver delegação de competências 
normativas

É vedada a delegação de competências normati-
vas, ou seja, as agências reguladoras federais 
não poderão passar para as demais agências 
seu poder normativo.

Alterações da Lei 13.848/2019 em 
outras leis
Alterações nas leis específicas de cada agência 
reguladora

A Lei nº 13.848/2019 promoveu algumas altera-
ções nas Leis que regulam as agências regulado-
ras federais.

As duas principais mudanças foram:

• o mandato dos Diretores de todas as agên-
cias reguladoras federais passou a ser de 5 
anos (algumas leis previam mandato de 3 e 
outras de 4 anos);

• passou a ser proibida a recondução dos 
diretores ao final dos mandatos.

Obs: ficam mantidos os prazos de encerramento 
dos mandatos de diretores, conselheiros, presi-
dentes, diretores-gerais e diretores-presidentes 
de agências reguladoras nomeados anterior-
mente à entrada em vigor da Lei nº 13.848/2019.

Alterações na Lei nº 9.986/2000

A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras. 
Trata-se de uma espécie de lei geral, que se aplica 
para todas as agências reguladoras federais.

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

1) passa a prever expressamente que os manda-
tos dos membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
serão não coincidentes, de modo que, sempre 
que possível, a cada ano, ocorra o término de 
um mandato e uma consequente nova indica-
ção (art. 4º, § 1º);

2) prevê que integrarão a estrutura organizacio-
nal de cada agência uma procuradoria, que a 
representará em juízo, uma ouvidoria e uma 
auditoria (art. 8º, § 3º);

3) estabelece novos requisitos para o Presiden-
te, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral e os 
demais membros do Conselho Diretor ou da 
Diretoria Colegiada das agências reguladoras:

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou 
Diretor-Geral (CD I) e os demais membros 
do Conselho Diretor ou da Diretoria Cole-
giada (CD II) serão brasileiros, indicados 
pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório 
conhecimento no campo de sua especiali-
dade, devendo ser atendidos 1 (um) dos 
requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 
I e, cumulativamente, o inciso II:

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou priva-
do, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em 
função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos 
um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como 
cargo de chefia superior aquele situado nos 
2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confian-
ça equivalente a DAS-4 ou superior, no setor 
público;

3. cargo de docente ou de pesquisador no 
campo de atividade da agência reguladora 
ou em área conexa; ou

c) 10 (dez) anos de experiência como profis-
sional liberal no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área conexa; e

II - ter formação acadêmica compatível 
com o cargo para o qual foi indicado.

4) Estabelece vedações para a indicação de 
pessoas ao Conselho Diretor ou a Diretoria 
Colegiada:

Art. 8º- A. É vedada a indicação para o Con-
selho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, 
Secretário Municipal, dirigente estatutário de 
partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados dos cargos;

II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos 
36 (trinta e seis) meses, como participante 
de estrutura decisória de partido político ou 
em trabalho vinculado a organização, estru-
turação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organi-
zação sindical;

IV - de pessoa que tenha participação, direta 
ou indireta, em empresa ou entidade que 

atue no setor sujeito à regulação exercida 
pela agência reguladora em que atuaria, ou 
que tenha matéria ou ato submetido à 
apreciação dessa agência reguladora;

V - de pessoa que se enquadre nas hipóte-
ses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990;

VI - (VETADO);

VII - de membro de conselho ou de diretoria 
de associação, regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses patronais ou traba-
lhistas ligados às atividades reguladas pela 
respectiva agência.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso I do caput estende-se também aos 
parentes consanguíneos ou afins até o 
terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

5) Estabelece vedações os membros do Conse-
lho Diretor ou da Diretoria Colegiada:

Art. 8º-B. Ao membro do Conselho Dire-
tor ou da Diretoria Colegiada é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qual-
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas;

II - exercer qualquer outra atividade 
profissional, ressalvado o exercício do 
magistério, havendo compatibilidade de 
horários;

III - participar de sociedade simples ou 
empresária ou de empresa de qualquer 
espécie, na forma de controlador, dire-
tor, administrador, gerente, membro de 
conselho de administração ou conselho 
fiscal, preposto ou mandatário;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua 
especialização, ainda que em tese, ou 
atuar como consultor de qualquer tipo de 
empresa;

V - exercer atividade sindical;

8) Previsão de uma lista de substituição para o período de vacância dos cargos de diretores:

Art. 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho 
Diretor ou da Diretoria Colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição.

§ 1º A lista de substituição será formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes dos cargos de 
Superintendente, Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presi-
dente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria Colegiada, observa-
da a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição.

§ 2º O Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República 3 (três) 
nomes para cada vaga na lista.

§ 3º Na ausência da designação de que trata o § 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à 
indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o Superintendente ou o titular de cargo 
equivalente, na agência reguladora, com maior tempo de exercício na função.

§ 4º Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 (dois) anos contínuos na lista de substitui-
ção, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 (dois) anos.

§ 5º Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos 
deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada, enquanto 
permanecer no cargo.

§ 6º Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na Diretoria Colegiada, os 
substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.

§ 7º O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impe-
dimento do membro do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo.

Vigência

A Lei nº 13.848/2019 entra em vigor no dia 24/09/2019.

2) Nova redação do § 12 do art. 166

A Lei nº 13.836/2019 promoveu uma pequena 
alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), acrescentando mais um inciso ao 
§ 1º do art. 12 para dizer que o Delegado de 
Polícia deverá informar à autoridade judicial 
caso a mulher vítima da violência seja pessoa 
com deficiência. Entenda.

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conheci-
mento de que uma mulher foi vítima de violên-
cia doméstica ele deverá fazer o registro da 
ocorrência e, em seguida, adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a representação a termo, se apre-
sentada;

II - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de 
urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes 
criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências 
policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

1.  Considerando que o art. 339 do Código 
Penal não tem equivalente na legislação 
eleitoral, a Corte de origem assentou a 
incompetência da Justiça Eleitoral para exame 
do fato narrado na denúncia – levando-se em 
conta que a hipótese dos autos caracteriza, 
em tese, ofensa à administração desta Justiça 
Especializada –, anulou a sentença e determi-
nou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2.  É de se manter o entendimento do Tribu-
nal a quo, visto que a denunciação caluniosa 
decorrente de imputação de crime eleitoral 
atrai a competência da Justiça Federal, visto 
que tal delito é praticado contra a administra-
ção da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional 
que integra a esfera federal, o que evidencia 
o interesse da União, nos termos do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal.

(Agravo de Instrumento nº 26717, Acórdão, 
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
07/04/2011, Página 42)

Assim, com a inclusão do art. 326-A do CE prati-
camente a única mudança foi quanto à compe-
tência:

• Se o agente praticasse denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral antes da Lei nº 
13.834/2019: ele responderia pelo crime do art. 
339 do CP, sendo julgado pela Justiça Comum 
Federal.

• Se o agente praticar denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral depois da Lei nº 
13.834/2019: ele responde pelo crime do art. 
326-A do CE, sendo julgado pela Justiça Eleitoral.

Bem jurídico protegido

Esse crime tem por objetivo proteger, em primei-
ro lugar, a Administração da Justiça. Em outras 

Foi publicada no dia 26/06/2019, a Lei nº 
13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social 
das agências reguladoras.

Podem existir agências reguladoras nas três 
esferas (União, Estados/DF e Municípios). 

A Lei nº 13.848/2019 regula apenas as agências 
reguladoras em âmbito federal.

Veja abaixo um resumo das principais altera-
ções. Antes contudo, cumpre indagar:

O que são as agências reguladoras?

Agências reguladoras são “entidades adminis-
trativas com alto grau de especialização técnica, 
integrantes da estrutura formal da administra-
ção pública, instituídas como autarquias sob 
regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica ou um 
determinado serviço público, ou de intervir em 
certas relações jurídicas decorrentes dessas 
atividades, que devem atuar com a maior 
autonomia possível relativamente ao Poder 
Executivo e com imparcialidade perante as 
partes interessadas (Estado, setores regulados 
e sociedade).” (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 
25. ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204).

São, portanto, autarquias especiais.

Noções Gerais
As disposições da Lei nº 13.848/2019 são aplicá-
veis para quais agências reguladoras?

Para todas as agências reguladoras existentes 
em âmbito federal. Atualmente, são as seguintes:

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

II - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP);

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

VII - Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq);

VIII - Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT);

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a 
recondução.

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

É vedado ao ouvidor ter participação, direta ou 
indireta, em empresa sob regulação da respecti-
va agência reguladora.

Processo administrativo contra o ouvidor

O processo administrativo contra o ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo titular do 
Ministério ao qual a agência está vinculada, por 
iniciativa de seu Ministro ou do Ministro de 
Estado da Controladoria-Geral da União, em 
decorrência de representação promovida pelo 
conselho diretor ou pela diretoria colegiada da 
respectiva agência.

Vacância

Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no 
curso do mandato, este será completado por 
sucessor investido segundo as mesmas regras 
do ouvidor (Presidente da República + Senado). 

O sucessor exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente, admitida a recondução se tal prazo 
for igual ou inferior a 2 anos.

Interação entre as agências 
reguladoras e os órgãos de defesa da 
concorrência

Agências reguladoras deverão atuar em coope-
ração com os órgãos de defesa da concorrência

Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de 
defesa da concorrência nos mercados regulados, 
as agências reguladoras e os órgãos de defesa 
da concorrência devem atuar em estreita coope-
ração, privilegiando a troca de experiências.

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

No exercício de suas atribuições, incumbe às 
agências reguladoras monitorar e acompanhar 
as práticas de mercado dos agentes dos setores 
regulados, de forma a auxiliar os órgãos de 
defesa da concorrência na observância do 
cumprimento da legislação de defesa da concor-
rência, nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Lei de 
Defesa da Concorrência).

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concentra-
ção, bem como a instauração e a instrução de 
processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

Os órgãos de defesa da concorrência poderão 
solicitar às agências reguladoras pareceres 
técnicos relacionados a seus setores de atuação, 
os quais serão utilizados como subsídio à análi-
se de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

Quando a agência reguladora, no exercício de 
suas atribuições, tomar conhecimento de fato 
que possa configurar infração à ordem econô-
mica, deverá comunicá-lo imediatamente aos 
órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

VI - exercer atividade político-partidária;

VII - estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

6) Ampliação do prazo de quarentena de 4 para 6 meses:

Obs: essa remuneração compensatória mencionada no final do art. 8º não é uma novidade conside-
rando que já estava prevista no § 2º do art. 8º, que não foi alterado:

Art. 8º (...)

§ 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

7) Estabelece uma nova hipótese de perda do mandato para os diretores:

Só não haverá execução obrigatória nos casos 
de impedimentos de ordem técnica (§ 13 do art. 
66 da CF/88), que não permitam a realização do 
empenho da despesa. 

Vale ressaltar que as emendas individuais já são 
impositivas por força da EC 95/2015. Assim, a EC 
100/2019 faz com que as emendas das bancadas 
também passem a gozar dessa força impositiva.

Quando se fala em emendas parlamentares ao 
orçamento, isso significa proposta apresentadas 
pelos Deputados Federais e Senadores ao proje-
to de lei orçamentária discutido no Congresso 
Nacional. Essas emendas direcionam recursos 
para obras e ações escolhidas pelos Deputados 
e Senadores. Ex: Deputado João apresentou uma 
emenda ao orçamento destinando R$ 100 mil 
para a reforça da Universidade.

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

§ 10. A administração tem o dever de execu-
tar as programações orçamentárias, adotan-
do os meios e as medidas necessários, com o 
propósito de garantir a efetiva entrega de 
bens e serviços à sociedade.

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

• o montante previsto neste § 12 será de 0,8% (oito décimos por cento) no exercício subsequente ao 
da promulgação da Emenda Constitucional 100, ou seja, será de 0,8% no ano de 2020.

• a partir do 3º ano posterior à promulgação da EC 100/2019 até o último exercício de vigência do 
regime previsto na EC 95/2016, a execução prevista neste § 12 corresponderá ao montante de execu-
ção obrigatória para o exercício anterior, corrigido na forma estabelecida no inciso II do § 1º do art. 
107 do ADCT

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

Lei 13.847/2019: estabelece que o aposentado por 
invalidez que tiver HIV/AIDS não precisa se submeter 
a reavaliação pericial periódica para verificar suas 
condições de saúde
A Lei nº 13.847/2019 alterou a Lei nº 8.213/91, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com 
HIV/aids aposentada por invalidez.

Exames médicos periódicos

A Lei de Benefícios Previdenciários (Lei nº 
8.213/1991) determina que o segurado que estiver 
recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado 
a se submeter, periodicamente, a exames médi-
cos, a cargo da Previdência Social, a fim de que 
seja verificado se a situação de invalidez continua.

Caso se recuse a fazer esses exames, o benefício 
é suspenso (art. 101 da Lei nº 8.213/91).

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99, art. 46, parágrafo único) afirma que 
essas pessoas deverão fazer esse exame médico 
no INSS bienalmente (ou seja, de dois em dois 
anos). Esse, contudo, é um prazo máximo. Antes 
de completar dois anos, tais pessoas poderão ser 
convocadas pelo INSS para fazer novos exames 
médicos, sempre que a Previdência entender 
necessário. Ex: de seis em seis meses. Isso está 
previsto no § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213.

Art. 43 (...)

§ 4º O segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento 
para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria, concedi-
da judicial ou administrativamente, observa-
do o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 
pela Lei nº 13.457/2017)

Nessa perícia que será feita, o perito terá acesso 
aos prontuários médicos do periciado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde que haja a 
prévia anuência do periciado e seja garantido o 
sigilo sobre os dados dele (§ 4º do art. 101 da Lei 
nº 8.213/91).

É assegurado o atendimento domiciliar e hospi-
talar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado que esteja com dificuldades de loco-
moção, quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de acessi-
bilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido (§ 5º do art. 101 da Lei nº 8.213/91).

Se a perícia médica do INSS concluir pela recupe-
ração da capacidade laborativa, o benefício é 
cancelado, observadas algumas regras de transi-
ção caso a pessoa já estivesse recebendo há 
muito tempo a aposentadoria por invalidez (art. 
47 da Lei nº 8.213/91).

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

A Lei nº 8.213/91 já previa que o aposentado por 
invalidez não precisa se submeter aos exames 
médicos periódicos em duas situações:

1) quando tiverem mais de 55 anos de idade e já 
estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou

2) quando tiverem mais de 60 anos (não impor-
tando, neste caso, o tempo de invalidez).

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada 
da avaliação referida no § 4º deste arti-
go. (esse § 5º que foi a novidade, tendo 
sido inserido pela Lei nº 13.847/2019)

Exceções da exceção:

Como vimos acima, o § 1º do art. 101 da Lei nº 
8.213/91 prevê duas exceções nas quais o 
aposentado por invalidez estará dispensado dos 
exames periódicos.

Ocorre que a Lei previu três situações em que, 
mesmo a pessoa se enquadrando nos incisos I 
ou II do § 1º do art. 101 acima, ela continuará 
obrigada a fazer o exame médico. Vejamos 
quais são esses casos:

I – quando o exame tiver por finalidade verificar 
se o beneficiário inválido tem uma invalidez tão 
grande que ele precisa receber assistência 
(ajuda) permanente de outra pessoa (ex: enfer-
meira). Isso porque, nesse caso, esse beneficiá-
rio terá direito de receber um acréscimo de 25% 
sobre o valor do benefício, conforme dispõe o 
art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II – quando o próprio aposentado ou pensionis-
ta solicitar o exame do INSS por entender que 
recuperou a capacidade de trabalho (obs: hipó-
tese improvável na prática);

III - quando o exame médico for feito para 
subsidiar o juiz que estiver analisando se conce-
de ou não a curatela em favor do beneficiário 
inválido. Isso porque a Lei nº 8.213/91 prevê 
que, no processo de curatela, o magistrado 
poderá louvar-se (aproveitar-se) do laudo médi-
co-pericial feito pela Previdência Social (art. 110, 
parágrafo único).

Apesar da situação do aposentado com HIV/aids 
estar tratada no art. 43 (e não no art. 101) da Lei 
n. 8.213/91, penso que o § 1º do art. 101 acima 
explicado também se aplica a ele (aposentado 
por invalidez com HIV/aids) a partir de uma 
interpretação sistemática da lei.

No momento, o importante é que você guarde a 
seguinte informação:

A Lei nº 8.213/91 prevê que o segurado 
aposentado por invalidez poderá ser convo-
cado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria.

A Lei nº 13.847/2019 acrescenta uma exceção 
a essa regra, dizendo que: a pessoa com 
HIV/aids é dispensada dessa avaliação.

A Lei nº 13.847/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (21/06/2019).

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

A previsão deste novo § 5º do art. 43 havia sido 
vetada por Jair Bolsonaro em abril/2019. Na 
época, o Presidente argumentou que essa regra 
estabelece uma presunção legal vitalícia de 
incapacidade para as pessoas com HIV/aids, 
desconsiderando as peculiaridades de cada 
caso e os avanços da medicina.

O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o 
veto presidencial e, por essa razão, o projeto 
aprovado foi promulgado (art. 66, § 5º, da CF/88).

Educação básica:

A educação básica é constituída por: Educação 
infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

A Lei nº 13.845/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (18/06/2019). 

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

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.

Vale ressaltar a possibilidade excepcional de a 
autoridade policial conceder a medida protetiva 
de urgência na hipótese do art. 12-C da Lei nº 
11.340/2006:

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 dependen-
tes, 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.

(...)

Pedido da ofendida

A Lei estabelece prevê que, se a mulher mani-
festar desejo de pedir alguma medida protetiva 
de urgência, o Delegado de Polícia deverá tomar 
a termo essa declaração, ou seja, transcrever 
esse pedido e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

O § 1º do art. 12 da Lei prevê as informações 
que o Delegado de Polícia deverá fazer constar 
nesse pedido.

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

Acrescentou um novo inciso determinando que 
no pedido de medida protetiva, o Delegado de 
Polícia deverá chamar a atenção do juiz caso a 
vítima seja pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou agrava-
mento de deficiência preexistente.

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a 
termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida;

IV - informação sobre a condição de a ofen-
dida ser pessoa com deficiência e se da 
violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexistente.

A Lei nº 13.836/2019 entrou em vigor no dia de 
sua publicação (05/06/2019).

Nesse sentido:

(...) 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta típica não se 
traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também, que se configure o conteúdo 
material de tal crime.

2. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos 
políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou 
seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária, para sua configuração, 
a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos 
valores referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 
preservação do modelo democrático.

3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e 
com o intuito, tão somente, de impedir a identificação pessoal, não atrai a competência da Justiça 
Eleitoral. (...)

STJ. 3ª Seção. CC 127.101/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/02/2015.

Se o crime foi praticado no contexto eleitoral, mas não está tipificado na legislação eleitoral, o agente 
responderá por crime “comum”, sendo julgado pela Justiça “comum” federal. É o caso, por exemplo, do 
desacato contra juiz eleitoral:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMUM PRATICADO CONTRA JUIZ ELEITORAL. INTERES-
SE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência criminal da Justiça Eleitoral se restringe ao processo e julgamento dos crimes tipica-
mente eleitorais. 
2. O crime praticado contra Juiz Eleitoral, ou seja, contra órgão jurisdicional de cunho federal, eviden-
cia o interesse da União em preservar a própria administração. 

Lei 13.834/2019: cria o crime de 
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral
O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) prevê alguns crimes. A Lei nº 13.834/2019 acrescenta um novo 
artigo a esse diploma, criando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.

2) finalidade eleitoral: a conduta do agente deve 
ter sido praticada com o objetivo de violar bem 
jurídico eleitoral, ou seja, é preciso que o crime 
tenha sido praticado com objetivo de atingir 
valores como a liberdade do exercício do voto, a 
regularidade do processo eleitoral e a preserva-
ção do modelo democrático.

Crimes eleitorais

Para que uma infração penal possa ser conside-
rada como “crime eleitoral”, é necessário o 
preenchimento de dois requisitos:

1) previsão na lei eleitoral: a conduta delituosa 
deve estar prevista em lei que trate sobre direito 
eleitoral; e

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

NÃO. Existem crimes eleitorais tipificados em 
outras leis que tratam sobre matéria eleitoral: Lei 
nº 6.091/74, Lei nº 6.996/82, Lei nº 7.021/82, LC nº 
64/90, Lei nº 9.504/97.

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

Essa competência poderá ser dos Juízes Eleitorais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais ou do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Feitos esses esclarecimentos que reputava neces-
sários, vejamos o novo crime eleitoral inserido 
pela Lei nº 13.834/2019:

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Art. 326-A. Dar causa à instauração de 
investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática de crime ou 
ato infracional de que o sabe inocente, com 
finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de 
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

• movido por uma finalidade eleitoral (ex: para 
denegrir a imagem do adversário político),

• pratica alguma conduta por meio da qual atribui 
a determinada pessoa a prática de um crime ou 
ato infracional,

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

Necessidade de criar o crime e diferença 
em relação à denunciação caluniosa do CP

O Código Penal também prevê, no art. 339, o 
crime de denunciação caluniosa, com redação 
muito semelhante ao art. 326-A do CE. A pena, 
inclusive, é mesma.

A única diferença é que, na denunciação caluniosa 
do art. 326-A do CE, exige-se que o sujeito ativo 
tenha agido “com finalidade eleitoral”.

Antes da Lei nº 13.834/2019, caso o agente tivesse 
praticado essa conduta “com finalidade eleitoral”, 
ele respondia pelo do art. 339 do CP, sendo o 
crime julgado pela Justiça Comum Federal (obs: o 
crime era julgado pela Justiça Federal porque é 
praticado em detrimento da Justiça Eleitoral, que é 
um órgão da União, atraindo, portanto, a hipótese 
do art. 109, IV, da CF/88). Nesse sentido, confira 
este precedente do TSE:

palavras, pune-se o agente pelo fato de ter movi-
mentado a Justiça (aqui entendida em sentido 
amplo) mesmo sabendo que a pessoa a quem se 
atribuiu o crime (ou ato infracional) era inocente.

Além disso, o tipo busca proteger também, 
secundariamente, a honra da pessoa a quem se 
atribuiu o crime ou ato infracional.

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

a) direta: quando o agente, em nome próprio, 
provoca as autoridades afirmando que a pessoa 
praticou o crime ou o ato infracional;

b) indireta: quando o agente se vale de meios 
dissimulados para provocar as autoridades. Exs: 
delação anônima, “plantar” droga na bagagem 
da vítima.

Sujeito ativo

Pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-
-se de crime comum.

Sujeito passivo

O Estado e a pessoa a quem se atribuiu falsa-
mente a prática do delito.

Elemento subjetivo

É o dolo direto, considerando que o tipo penal 
utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente”.

Desse modo, é imprescindível que esteja prova-
do que o agente tenha efetivo conhecimento da 
inocência da pessoa e, mesmo assim, dê causa à 
instauração do procedimento.

Não se admite o dolo eventual nem a modalida-
de culposa.

Além do dolo, o crime do art. 326-A do CE exige 
um elemento subjetivo especial (“dolo específi-

co”): a finalidade eleitoral. Assim, o sujeito ativo 
deve ter dado causa à instauração motivado por 
objetivos eleitorais (ex: impedir que o adversá-
rio político concorra, fazer com que ele perca 
votos etc.).

Consumação

O crime se consuma quando a autoridade dá 
início à investigação policial, ao processo judi-
cial, à investigação administrativa, ao inquérito 
civil ou à ação de improbidade administrativa.

Tentativa

É possível. Ex: o agente narra que determinada 
pessoa praticou um crime, mas o Delegado 
constata que se trata de uma falta delação antes 
mesmo de instaurar a investigação.

Anonimato

Se o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto, haverá contra ele uma causa de 
aumento de pena de 1/6.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve do anonimato ou de nome 
suposto.

Denunciação caluniosa privilegiada

Se o agente dá causa à instauração do procedi-
mento imputando falsamente a prática de uma 
contravenção penal, haverá uma causa de 
diminuição de pena de 1/2 (metade).

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção.

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, conforme prevê o art. 355 do Código 
Eleitoral:

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Suspensão condicional do processo

A figura típica do caput não admite suspensão condicional do processo porque a pena mínima é supe-
rior a 1 ano.

No caso da prática do § 2º, é possível a concessão do referido benefício. 

Vigência

A Lei nº 13.834/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (05/06/2019).

RCPN pode realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos 
na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as ativida-
des registrais e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado 
pelos órgãos correicionais do Poder Judiciário

A Lei nº 13.484/2017 inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos prevendo o 
seguinte:

§ 3º Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e 
estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

§ 4º O convênio referido no § 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela 
entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial 
do órgão ou da entidade interessada.

Ao julgar uma ADI proposta contra esses dois dispositivos, o STF decidiu:

• conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao § 3º do art. 29 para dizer que os 
“outros serviços remunerados” devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício 
das atividades registrais do RCNP. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação das competências 
do RCPN foi uma inovação constitucional. No entanto, esses novos serviços devem ter relação 
com as atividades do RCPN previstas na Lei de Registros Públicos;

• declarar a nulidade parcial, com redução de texto, da expressão “independe de homologação” 
constante do § 4º do mesmo art. 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder 
Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.

STF. Plenário. ADI 5855 MC-REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/4/2019 
(Info 937).

A lei do contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) é 
constitucional

Ao apreciar medida cautelar em ADI, o STF decidiu que a Lei nº 9.601/98, que dispõe sobre o 
contrato de trabalho por prazo determinado, não é inconstitucional.

STF. Plenário. ADI 1764 MC/DF, rel. orig. Min. Sydney Sanches, red. p/ o ac. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Empresas que adquirem insumos, 
matéria prima e material de 
embalagem de indústrias da ZFM 
possuem direito ao creditamento de 
IPI mesmo que a venda tenha 
ocorrido sob o regime de isenção

Há direito ao creditamento de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na entrada de 
insumos, matéria-prima e material de emba-
lagem adquiridos junto à Zona Franca de 
Manaus sob o regime da isenção, considera-
da a previsão de incentivos regionais cons-
tante do art. 43, § 2º, III, da Constituição 
Federal, combinada com o comando do art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

STF. Plenário. RE 592891/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber e RE 596614/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 
julgados em 24 e 25/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

É inconstitucional lei municipal que 
crie restrições não previstas no art. 
9º, §1º, do DL 406/68  para que 
sociedades de advogados tenham 
direito ao regime do ISSQN Fixo

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ce impeditivos à submissão de sociedades 
profissionais de advogados ao regime de 
tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional.

STF. Plenário. RE 940769/RS, Rel. Edson 
Fachin, julgado em 24/4/2019 (repercussão 
geral) (Info 938).

O ato impugnado na reclamação 
deve ser posterior à decisão 
paradigma que se alega violada

Na reclamação fundada no descumpri-
mento de decisão emanada pelo STF, o ato 
alvo de controle deve ser posterior ao 
paradigma.

Ex: em 2016, o Juiz proferiu decisão negan-
do a homologação do acordo de colabora-
ção premiada celebrado com o Delegado 
de Polícia sob o argumento de que a 
autoridade policial não poderia firmar esse 
pacto. Em 2018, o STF proferiu decisão 
afirmando que o Delegado de Polícia pode 
formalizar acordos de colaboração 
premiada na fase de inquérito policial. Não 
cabe reclamação contra esta decisão do 
Juiz de 2016 sob o argumento de que ela 
teria violado o acórdão do STF de 2018. 
Isso porque só há que se falar em reclama-
ção se o ato impugnado por meio desta 
ação é posterior à decisão paradigma. 

STF. 2ª Turma. Rcl 32655 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgado em 23/4/2019 
(Info 938).

É constitucional lei estadual que 
dispensa multa por quebra da 
fidelidade nos contratos com as 
empresas de telefonia em caso de 
desemprego superveniente do 
cliente

É constitucional lei estadual que obriga as 
empresas de telefonia fixa e móvel a cancela-
rem a multa contratual de fidelidade quando 
o usuário comprovar que perdeu o vínculo 
empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre organização ou funcio-
namento do TCE

Os Tribunais de Contas possuem reserva de 
iniciativa (competência privativa) para defla-
grar o processo legislativo que tenha por 
objeto alterar a sua organização ou o seu 
funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da 
CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que 
decorre da independência e autonomia 
asseguradas às Cortes de Contas.

Assim, é inconstitucional lei estadual ou 
mesmo emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate sobre 
organização ou funcionamento do TCE.

A promulgação de emenda à Constituição 
Estadual não constitui meio apto para 
contornar (burlar) a cláusula de iniciativa 
reservada.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que preveja 
regra sobre a organização ou 
funcionamento do TCE de forma 
diferente do modelo federal

O art. 75 da CF/88 estabelece que deverá 
haver um “espelhamento obrigatório” do 
modelo de controle externo do TCU previsto 
na CF/88 para os Tribunais de Contas dos 
Estados/DF e para os Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municípios. Isso significa que é 
materialmente inconstitucional norma da 
Constituição Estadual que trate sobre a 
organização ou funcionamento do TCE de 
forma diferente do modelo federal. Caso isso 
ocorra, haverá uma violação ao art. 75 da 
Carta Maior.

Diante disso, é inconstitucional dispositivo da 
CE que preveja que, se o TCE reconhecer a 
boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação 
tempestiva do débito ou da multa, a Corte 
deverá considerar saneado o processo. Esta 
regra é inconstitucional porque não há 
previsão semelhante na CF/88.

STF. Plenário. ADI 5323/RN, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal 
ultrapasse 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, 
da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucio-
nal, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercí-
cio das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

CTB pode exigir a quitação do pagamento dos tributos, encargos e multas 
como condição para que o veículo possa circular

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certifi-
cado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, 
encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infra-
ções cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não 
limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as 
sanções ser previstas em lei em sentido formal e material

O art. 161 do CTB prevê que:

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, 
da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previs-
tas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

O STF conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possi-
bilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se órgão legislativo 
fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material.

Além disso, o Tribunal declarou a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” 
presente neste artigo.

STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Possibilidade de aplicar o regime inicial aberto ao condenado por furto, 
mesmo ele sendo reincidente, desde que seja insignificante o bem subtraído

A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse 
princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas 
utiliza a circunstância de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial 
aberto. Desse modo, o juiz não absolve o réu, mas utiliza a insignificância para criar uma exceção 
jurisprudencial à regra do art. 33, § 2º, “c”, do CP, com base no princípio da proporcionalidade

STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/4/2019 (Info 938).

A Lei 13.060/2014, que disciplina o 
uso dos instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos agentes de 
segurança pública, é constitucional

A Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 
dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança 
pública, é constitucional, tanto sob o aspec-
to formal como material.

STF. Plenário. ADI 5243/DF, rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

A prisão cautelar, portanto, cons-
titui medida de natureza excepcio-
nal e não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipa-
da do réu

Para a decretação ou manutenção da 
prisão cautelar é necessário demonstrar o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

A liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática de infração penal somente pode 
sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em 
fatos concretos, e não apenas em hipóte-
ses ou conjecturas. 

A prisão cautelar, portanto, constitui 
medida de natureza excepcional e não 
pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do réu.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).

Cabe sustentação oral no agravo 
regimental interposto contra a 
decisão monocrática do Ministro 
do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus
Fundamento: aplicação, por analogia, da 
regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. 
Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).
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Clique aqui para ler o edital

Lei 13.845/2019: 
direito de estudar na mesma escola que o irmão
Foi publicada no dia 18/06/2019, a Lei nº 13.845/2019, que alterou o ECA (Lei nº 8.069/90) e passou a 
prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu 
irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Veja a redação 
da novidade: 

Lei 13.836/2019: delegado de polícia deverá informar 
à autoridade judicial caso a mulher vítima da violên-
cia seja pessoa com deficiência

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ora suscitado.

STJ. 3ª Seção. CC 45552/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08/11/2006.

NOVOS
CONCURSOS

33

https://www.concursosfcc.com.br/concursos/mpemt119/minuta_do_edital_de_abertura_final_mpemt119.pdf



