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EC 101/2019: estende o inciso XVI 
do Art. 37 da CF/88
(acumulação de cargos) para os militares dos estados  
e do Distrito Federal

Foi publicada no dia 04/07/2019 a emenda constitucional nº 101/2019, que acrescenta o § 3º ao art. 42 da 
Constituição Federal para estender aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o direi-
to à acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, inciso XVI.

Vamos entender do que se trata.

É possível que o servidor acumule mais de um cargo ou emprego público?

REGRA: NÃO. A CF/88 proíbe, em regra, a acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos.

EXCEÇÕES: a própria CF/88 prevê exceções a essa regra. Veja o que dispõe o art. 37, XVI:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade 
de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
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Esse art. 37, XVI, da CF/88 aplica-se também aos militares das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) 
ou vale apenas para os servidores públicos civis?

Antes da EC 77/2014 Depois da EC 77/2014

Havia polêmica sobre o tema, existindo uma gran-
de parcela da doutrina afirmando que não valia 
para os militares, uma vez que o art. 142, § 3º, VIII, 
da CF/88 diz quais incisos do art. 37 se aplicam aos 
membros das Forças Armadas e esse dispositivo, 
até então, não mencionava o inciso XVI do art. 37.

Veja no quadro abaixo a redação anterior.

A EC 77/2014 corrigiu essa situação ao inserir, no 
art. 142, § 3º, VIII, a menção à alínea “c” do inciso 
XVI do art. 37, permitindo expressamente que os 
militares das Forças Armadas acumulem cargos/
empregos de profissionais da saúde.

Veja no quadro abaixo a redação dada pela EC 
77/2014.

Art. 142 (...) 

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denomi-
nados militares, aplicando-se-lhes, além das que vie-
rem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, 
incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, 
incisos XI, XIII, XIV e XV;

Art. 142 (...) 

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denomi-
nados militares, aplicando-se-lhes, além das que vie-
rem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, 
incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, 
incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei 
e com prevalência da atividade militar, no art. 37, 
inciso XVI, alínea “c”;

A inovação da EC 77/2014 foi tímida e ficou no 
meio do caminho. Isso porque, ao meu sentir, 
deveria ter estabelecido que todo o inciso XVI do 
art. 37 fosse aplicado aos militares, e não apenas 
a alínea “c”. Não há nenhuma razão lógica ou de 
interesse público em se vedar, por exemplo, que 
um médico militar acumule essa atividade com a 
de professor de uma instituição pública de ensino.

E os militares estaduais (policiais militares e bom-
beiros militares), eles também possuem direito à 
acumulação de cargos?

Assim que foi publicada a EC 77/2014, defendi 
essa posição.

Sustentei o entendimento de que, apesar de a 
EC 77/2014 ter modificado o art. 142, que trata 

sobre os “membros das Forças Armadas”, essa 
alteração também deveria ser estendida aos 
militares dos Estados (Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros) ,por força do § 1º do art. 42 da CF/88, 
que preconiza o seguinte:

Art. 42 (...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, além do que 
vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 
14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 
3º, cabendo a lei estadual específica dispor 
sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, 
sendo as patentes dos oficiais conferidas pe-
los respectivos governadores.
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O STJ acolheu esse entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
PÚBLICOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. MILITAR 
ESTADUAL (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DE GOIÁS) E CIVIL (HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ES-
TADO DE GOIÁS). EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 77/2014. PREVISÃO EXPRESSA.

1. A jurisprudência desta Corte admite a acu-
mulação de cargos privativos de médico por 
militares. Precedentes.

2. A Emenda Constitucional n° 77/2014 alte-
rou a redação do inciso II do § 3º do art. 142 
da Constituição Federal para permitir, expres-
samente, a acumulação, por militares, de dois 
cargos públicos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas.

3. Recurso ordinário provido. Segurança con-
cedida.

(RMS 34.239/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKI-
NA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, 
DJe 09/11/2016)

Desse modo, desde a EC 77/2014, não havia mais 
qualquer dúvida de que os militares estaduais 
poderiam acumular “dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde, com profis-
sões regulamentadas”, ou seja, o art. 37, XVI, “c”, 
da CF/88 já se aplicava a eles.

O que fez a EC 101/2019?

Acrescentou um parágrafo ao art. 42 da CF/88, 
deixando expresso que todo o inciso XVI do art. 
37 é aplicado aos militares estaduais. Veja a reda-
ção do dispositivo inserido:

Art. 42 (...)

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios o disposto 
no art. 37, inciso XVI, com prevalência da ativi-
dade militar. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 101/2019)

Vamos analisar cada uma das alíneas do inciso 
XVI, indicando as peculiaridades aplicáveis aos 
militares dos Estados.

Alínea “a”: dois cargos de professor

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada 
de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

Exemplo:

Aqui podemos imaginar o caso do Policial Militar 
(ou Bombeiro Militar) que exerce as funções de 
professor em uma instituição de ensino militar 
(ex: colégio da Polícia Militar). Este militar poderá 
também exercer o cargo de professor da rede 
pública de ensino, por exemplo.

Alínea “b”: um cargo de professor com outro técnico 
ou científico;

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada 
de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso XI:
(...)
b) a de um cargo de professor com outro téc-
nico ou científico;
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Exemplos:

Aqui podemos imaginar o exemplo do Coronel PM 
Médico (cargo técnico) que acumula o cargo de 
professor concursado da Universidade Pública. 

Outro exemplo é o do Tenente Músico PM (in-
tegrante do Quadro de Oficiais Músicos da PM 
– cargo técnico), que pode acumular o cargo de 
Professor da rede estadual de educação, na dis-
ciplina de Educação Artística (Música), havendo 
compatibilidade de horários.

Cargo técnico ou científico

O conceito de “cargo técnico ou científico” não 
exige, necessariamente, que se trate de um cargo 
de nível superior.

Cargo técnico ou científico, para fins de acumula-
ção com o cargo de professor, nos termos do art. 
37, XVII, da CF/88 é aquele para cujo exercício se-
jam exigidos conhecimentos técnicos específicos 
e habilitação legal, não necessariamente de nível 
superior (STJ. 5ª Turma. RMS 20.033/RS, Rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/02/2007).

Cargo técnico

Cargo técnico “é aquele que requer conhecimen-
to específico na área de atuação do profissional, 
com habilitação específica de grau universitário 
ou profissionalizante de 2º grau” (STJ. 2ª Turma. 
RMS 42.392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 10/02/2015). É aquele que exige da 
pessoa um conjunto de atribuições ligadas ao 
conhecimento específico de uma área do saber.

Segundo já decidiu o STJ, somente se pode con-
siderar que um cargo tem natureza técnica se 
ele exigir, no desempenho de suas atribuições, 
a aplicação de conhecimentos especializados de 
alguma área do saber.

Não podem ser considerados cargos técnicos 
aqueles que impliquem a prática de atividades me-

ramente burocráticas, de caráter repetitivo e que 
não exijam formação específica. Nesse sentido, ati-
vidades de agente administrativo, descritas como 
atividades de nível médio, não se enquadram no 
conceito constitucional (STF. 1ª Turma. RMS 28497/
DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014. Info 747).

Definição de cargo científico

Cargo científico “é o conjunto de atribuições cuja 
execução tem por finalidade a investigação coor-
denada e sistematizada de fatos, predominante-
mente de especulação, visando a ampliar o conhe-
cimento humano.” (STJ. 5ª Turma. RMS 28.644/AP, 
Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 06/12/2011).

Alínea “c”: dois cargos ou empregos de profissionais 
de saúde

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada 
de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso XI:
(...)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regula-
mentadas;

Exemplos:

Em diversos Estados, existem Quadros de Oficiais 
Policiais Militares de Saúde ou Oficiais Bombei-
ros Militares de Saúde, isto é, Oficiais da Polícia 
Militar ou do Corpo de Bombeiros que exercem 
atividades de saúde. É o caso, por exemplo, do 
Distrito Federal, onde existem os cargos de Co-
ronel PM Médico, Tenente-Coronel PM Médico, 
Major PM Médico etc.
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Havendo compatibilidade de horários, esses 
militares podem exercer cumulativamente cargos 
ou empregos públicos privativos de profissionais 
de saúde. 

Assim, podemos ter, por exemplo, um Major PM 
Médico exercendo cumulativamente o cargo de 
médico “civil” em um hospital estadual.

Um outro exemplo, já, inclusive, enfrentado pela 
jurisprudência, foi o caso de um Capitão, Especia-
lidade Enfermeiro, do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Rio de Janeiro, que acumulava o 
cargo de Enfermeiro do Hospital Geral de Bonsu-
cesso (RJ), cumulação reputada legítima pelo STJ:

(...) O Superior Tribunal de Justiça admite a 
acumulação de dois cargos privativos na área 
de saúde, no âmbito das esferas civil e militar, 
desde que o servidor público não desempenhe 
as funções tipicamente exigidas para a ativi-
dade castrense, e sim atribuições inerentes a 
profissões civis, diante da interpretação siste-
mática do art. 37, XVI, alínea “c”, c/c os arts. 42, 
§ 1º, e 142, § 3º, II, da Constituição de 1988.

STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1698599/RJ, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
20/03/2018.

Um terceiro exemplo foi o caso de um Capitão 
Médico do Quadro de Saúde do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de Goiás (carga horária 
de 20 horas semanais), que acumulava o cargo 
de Médico Cirurgião-Geral no Hospital das Clíni-
cas da Universidade Federal do Estado de Goiás 
(carga horária de 40 horas semanais). A 1ª Turma 
do STJ reputou legítima essa acumulação: RMS 
34.239/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 
25/10/2016.

Privativo de profissionais de saúde, com profis-
sões regulamentadas

Chamo a atenção para o fato de que o cargo ou 
emprego deve ser privativo de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas. Como 
exemplos, podemos citar: enfermeiros, médicos, 
fisioterapeutas e nutricionistas.

Compatibilidade de horários

Importante chamar atenção também para o fato 
de que a acumulação somente é permitida se 
houver compatibilidade de horários.

Assim, se as jornadas de trabalho forem coinci-
dentes (no todo ou em parte), não será possível a 
acumulação.

Se o militar acumular cargos em uma dessas hipó-
teses acima elencadas, ele poderá receber acima 
do teto? Em caso de acumulação lícita de cargos, o 
teto será considerado para a remuneração de cada 
cargo isoladamente?

SIM. O limite do teto deverá ser considerado se-
paradamente para cada um dos vínculos.

Nos casos autorizados constitucionalmente de 
acumulação de cargos, empregos e funções, a 
incidência do art. 37, XI, da Constituição Fede-
ral pressupõe consideração de cada um dos 
vínculos formalizados, afastada a observância 
do teto remuneratório quanto ao somatório 
dos ganhos do agente público.

STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/
MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 26 e 
27/4/2017 (repercussão geral) (Info 862).

Ex: se Coronel PM Médico for também médico 
professor da UnB, ele irá receber seu subsídio 
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integral como Ministro e mais a remuneração de-
corrente do magistério. Nesse caso, o teto seria 
considerado especificamente para cada cargo, 
sendo permitido que ele receba acima do limite 
previsto no art. 37, XI da CF se considerarmos 
seus ganhos globais.

(Im)possibilidade de acumulação do cargo de mili-
tar estadual com cargo técnico ou científico

Um tema polêmico a respeito da EC 101/2019.

No parecer que analisou na CCJ o projeto que 
deu origem a esta EC, o Relator Senador Acir Gur-
gacz afirmou o seguinte:

“Assim, o que se objetiva, na prática, é a 
possibilidade de os membros das Polícias 
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares 
poderem acumular seus cargos de militares 
dos Estados com: i) um cargo de professor; ii) 
um cargo técnico ou científico; ou iii) um cargo 
ou emprego privativo de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas. Esse 
é o verdadeiro espírito da alteração legislativa 
pretendida.”

Ainda que essa tenha sido a intenção do legisla-
dor constituinte reformador, penso que a segun-
da hipótese acima listada (acumular o cargo de 
militar estadual com um “um cargo técnico ou 
científico”) não foi consagrada pela EC 101/2019 e 
não é permitida pelo Texto Constitucional.

Não há qualquer elemento de interpretação que 
permita se chegar a essa conclusão proposta 
pelo Senador.

Acompanhe o raciocínio.

O § 3º do art. 42 afirmou o seguinte: aplica-se aos 
militares estaduais o disposto no art. 37, inciso 
XVI, com prevalência da atividade militar.

Por sua vez, o inciso XVI do art. 37 afirma que 
existem três hipóteses de acumulação válida de 
cargos públicos:

a) dois cargos de professor;

b) um cargo de professor com outro técnico ou 
científico;

c) dois cargos ou empregos privativos de profissio-
nais de saúde, com profissões regulamentadas.

Não existe, portanto, a possibilidade de acumula-
ção do cargo de militar estadual com outro cargo 
técnico ou científico.

A única oportunidade em que o art. 37, XVI fala 
em “cargo técnico ou científico” é na alínea “b”, 
mencionando a possibilidade de que seja acumu-
lado com um cargo de professor.

Desse modo, a hipótese listada pelo Senador no 
item “ii” do seu parecer seria uma quarta hipó-
tese, uma alínea “d” do inciso XVI do art. 37 que, 
obviamente, não existe.

Logo, repito, ainda que se possa cogitar que a in-
tenção foi essa, o que se imagina não apenas pelo 
parecer, mas também pelas entrevistas dos con-
gressistas após a promulgação da emenda, o que 
se constata é que o texto aprovado não diz isso.

Vale ressaltar que os servidores públicos civis 
não podem acumular dois cargos técnicos ou 
científicos, sendo irrazoável que haja distinção de 
tratamento jurídico quanto ao tema.

Importante asseverar, por fim, que a regra é a 
proibição de acumulação remunerada de cargos 
públicos. As alíneas do inciso XVI são exceções. 
As exceções devem ser sempre interpretadas res-
tritivamente. Dessa feita, não é possível a criação 
de novas exceções que não estejam expressa-
mente listadas no dispositivo constitucional.
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A EC 101/2019 pode ser aplicada aos militares das 
Forças Armadas?

NÃO. O novo § 3º do art. 42 da CF/88, inserido 
pela EC 101/2019, é exclusivo dos militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

As regras do art. 42 não se aplicam aos militares 
das Forças Armadas, que possuem regramento 
próprio no art. 142 da CF/88.

Assim, temos o seguinte cenário:

• aos militares dos Estados/DF: são permitidas as 
hipóteses de acumulação de cargos previstas 
nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso XVI do art. 37 
da CF/88;

• aos militares das Forças Armadas: somente é 
permitida a hipótese de acumulação de cargos 
tratada na alínea “c” do inciso XVI do art. 37 (“dois 
cargos ou empregos privativos de profissionais 
de saúde, com profissões regulamentadas”).

JULGADOS 
EM DESTAQUE

 � É cabível ADI contra decreto autôno-
mo que extingue colegiados da Admi-
nistração Pública

É cabível ADI contra decreto presidencial que, 
com fundamento no art. 84, VI, “a”, da CF/88, 
extingue colegiados da Administração Públi-
ca federal. Isso porque se trata de decreto 
autônomo, que retira fundamento de validade 
diretamente da Constituição Federal e, por-
tanto, é dotado de generalidade e abstração.

STF. Plenário. ADI 6121 MC/DF, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 12 e 13/6/2019 (Info 944).

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

 �Responsabilidade pelo fornecimen-
to do medicamento ou pela realiza-
ção do tratamento de saúde
Os entes da Federação, em decorrência da 
competência comum, são solidariamente 
responsáveis nas demandas prestacionais na 
área da saúde e, diante dos critérios constitu-
cionais de descentralização e hierarquização, 
compete à autoridade judicial direcionar o 
cumprimento conforme as regras de reparti-
ção de competências e determinar o ressarci-
mento a quem suportou o ônus financeiro.

STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. 
Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fa-
chin, julgado em 23/5/2019 (Info 941).

DIREITO CONSTITUCIONAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

8

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

 �A suspensão de direitos políticos pre-
vista no art. 15, III, da CF, aplica-se 
tanto para condenados  a penas pri-
vativas de liberdade como também a 
penas restritivas de direitos

A suspensão de direitos políticos prevista no 
art. 15, III, da Constituição Federal, aplica-se 
no caso de substituição da pena privativa de 
liberdade pela restritiva de direitos.
Havendo condenação criminal transitada em 
julgado, a pessoa condenada fica com seus 
direitos políticos suspensos tanto no caso de 
pena privativa de liberdade como na hipótese 
de substituição por pena restritiva de direitos. 
Veja o dispositivo constitucional:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políti-
cos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 
casos de:
III - condenação criminal transitada em julga-
do, enquanto durarem seus efeitos;

STF. Plenário. RE 601182/MG, Rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Mo-
raes, julgado em 8/5/2019 (repercussão geral) 
(Info 939).

 � É inconstitucional lei estadual que 
crie hipóteses de isenção de paga-
mento de direitos autorais  fora 
do rol trazido pela Lei federal nº 
9.610/98

É inconstitucional lei estadual que isenta en-
tidades filantrópicas de recolher as taxas de 
retribuição autoral arrecadadas pelo ECAD.

A lei estadual que cria novas hipóteses de 
não recolhimento de direitos autorais não 
previstas na Lei federal usurpa a competência 
privativa da União para legislar sobre direito 
civil, direito de propriedade e para estabelecer 
regras de intervenção no domínio econômico 
(art. 22, I, da CF/88).

Além disso, essa lei estadual retira dos auto-
res das obras musicais o seu direito exclusivo 
de utilização, publicação ou reprodução das 
obras ou do reconhecimento por sua criação, 
afrontando o art. 5º, XXII e XXVII, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5800/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 8/5/2019 (Info 939).

DIREITO CONSTITUCIONAL

 �Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamentando o transporte de  
passageiros mediante aplicativo, deverão observar as regras impostas pela  
Lei federal nº 13.640/2018
No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado indivi-
dual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixa-
dos pelo legislador federal. 

Isso porque compete à União legislar sobre “trânsito e transporte”, nos termos do art. 22, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADPF 449/DF, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1054110/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados 
em 8 e 9/5/2019 (repercussão geral) (Info 939).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Possibilidade de conhecimento da 
ADPF mesmo que a lei atacada tenha 
sido revogada antes do julgamento, 
se persistir a utilidade em se proferir 
decisão com caráter erga omnes e 
vinculante

Em Fortaleza, foi editada a Lei municipal nº 
10.553/2016 proibindo o serviço de transpor-
te em aplicativos. Foi ajuizada ADPF contra a 
lei. Antes que a ação fosse julgada, a referida 
Lei foi revogada.

Mesmo com a revogação, o STF conheceu da 
ADPF e julgou o mérito, declarando a Lei nº 
10.553/2016 inconstitucional.

O Tribunal considerou que a revogação da 
Lei atacada na ADPF por outra lei local não 
retira o interesse de agir no feito. Isso porque 
persiste a utilidade da prestação jurisdicional 
com o intuito de estabelecer, com caráter 
erga omnes e vinculante, o regime aplicável 
às relações jurídicas estabelecidas durante a 
vigência da norma impugnada, bem como no 
que diz respeito a leis de idêntico teor aprova-
das em outros Municípios. 

Trata-se da solução mais consentânea com o 
princípio da eficiência processual e o impera-
tivo aproveitamento dos atos já praticados de 
maneira socialmente proveitosa.

STF. Plenário. ADPF 449/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 8 e 9/5/2019 (Info 939).

 � Fornecimento pelo Poder Judiciário 
de medicamentos não registrados 
pela ANVISA

Fornecimento pelo Poder Judiciário de medi-
camentos não registrados pela ANVISA:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer 
medicamentos experimentais. 

2. A ausência de registro na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) impede, como 
regra geral, o fornecimento de medicamento 
por decisão judicial. 

3. É possível, excepcionalmente, a concessão 
judicial de medicamento sem registro sanitá-
rio, em caso de mora irrazoável da Anvisa em 
apreciar o pedido (prazo superior ao previsto 
na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três 
requisitos: 

a) a existência de pedido de registro do medica-
mento no Brasil (salvo no caso de medicamen-
tos órfãos para doenças raras e ultrarraras);

b) a existência de registro do medicamento em 
renomadas agências de regulação no exterior; e 

c) a inexistência de substituto terapêutico com 
registro no Brasil. 

4. As ações que demandem fornecimento de 
medicamentos sem registro na Anvisa deve-
rão necessariamente ser propostas em face 
da União.

STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão 
geral) (Info 941).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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 � É inconstitucional lei que autorize o 
trabalho de gestantes e lactantes em 
atividades insalubres
É inconstitucional a expressão “quando apre-
sentar atestado de saúde, emitido por médico 
de confiança da mulher, que recomende o 
afastamento”, contida nos incisos II e III do art. 
394-A da CLT, inseridos pelo art. 1º da Lei nº 
13.467/2017.

Essa expressão, inserida no art. 394-A da CLT, 
tinha como objetivo autorizar que emprega-
das grávidas ou lactantes pudessem trabalhar 
em atividades insalubres.

Ocorre que o STF entendeu que o trabalho de 
gestantes e de lactantes em atividades insalu-
bres viola a Constituição Federal.

O art. 6º da CF/88 proclama importantes di-
reitos, entre eles a proteção à maternidade, a 
proteção do mercado de trabalho da mulher e 
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 
meio de normas de saúde, higiene e segurança.

A proteção para que a gestante e a lactante 
não sejam expostas a atividades insalubres 
caracteriza-se como importante direito social 
instrumental que protege não apenas a mulher 
como também a criança (art. 227 da CF/88).

A proteção à maternidade e a integral prote-
ção à criança são direitos irrenunciáveis e não 
podem ser afastados pelo desconhecimen-
to, impossibilidade ou a própria negligência 
da gestante ou lactante em apresentar um 
atestado médico, sob pena de prejudicá-la e 
prejudicar o recém-nascido.

Em suma, é proibido o trabalho da gestante 
ou da lactante em atividades insalubres.

STF. Plenário. ADI 5938/DF, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 29/5/2019 (Info 942).

 �Assembleia Legislativa pode rejeitar 
a prisão preventiva e as medidas 
cautelares impostas pelo Poder Judi-
ciário contra Deputados Estaduais
É constitucional resolução da Assembleia 
Legislativa que, com base na imunidade 
parlamentar formal (art. 53, § 2º c/c art. 27, 
§ 1º da CF/88), revoga a prisão preventiva e 
as medidas cautelares penais que haviam 
sido impostas pelo Poder Judiciário contra 
Deputado Estadual, determinando o pleno 
retorno do parlamentar ao seu mandato.

O Poder Legislativo estadual tem a prerro-
gativa de sustar decisões judiciais de na-
tureza criminal, precárias e efêmeras, cujo 
teor resulte em afastamento ou limitação 
da função parlamentar.

STF. Plenário. ADI 5823 MC/RN, ADI 5824 
MC/RJ e ADI 5825 MC/MT, rel. orig. Min. Ed-
son Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, 
julgados em 8/5/2019 (Info 939).

DIREITO CONSTITUCIONAL

 � São inconstitucionais leis munici- 
pais que proíbam o serviço de 
transporte de passageiros median-
te aplicativo

A proibição ou restrição da atividade de 
transporte privado individual por motorista 
cadastrado em aplicativo é inconstitucional, 
por violação aos princípios da livre iniciativa 
e da livre concorrência.

STF. Plenário. ADPF 449/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux; RE 1054110/SP, Rel. Min. Roberto Bar-
roso, julgados em 8 e 9/5/2019 (repercus-
são geral) (Info 939).
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 �Deputados Estaduais gozam das 
mesmas imunidades formais  
previstas para os parlamentares 
federais no art. 53 da CF/88

São constitucionais dispositivos da Consti-
tuição do Estado que estendem aos Deputa-
dos Estaduais as imunidades formais previs-
tas no art. 53 da Constituição Federal para 
Deputados Federais e Senadores.

A leitura da Constituição da República 
revela, sob os ângulos literal e sistemático, 
que os Deputados Estaduais também têm 
direito às imunidades formal e material e à 
inviolabilidade que foram conferidas pelo 
constituinte aos congressistas (membros do 
Congresso Nacional). Isso porque tais imuni-
dades foram expressamente estendidas aos 
Deputados pelo § 1º do art. 27 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5823 MC/RN, ADI 5824 
MC/RJ e ADI 5825 MC/MT, rel. orig. Min. Ed-
son Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, 
julgados em 8/5/2019 (Info 939).

 � É inconstitucional lei estadual ou 
emenda à Constituição do Estado, 
de iniciativa parlamentar, que trate 
sobre organização ou funcionamen-
to do TCE
É inconstitucional lei estadual, de origem (ini-
ciativa) parlamentar, que discipline a organiza-
ção e o funcionamento do Tribunal de Contas 
estadual (TCE).

Isso porque os Tribunais de Contas possuem 
reserva de iniciativa (competência privativa) 
para apresentar os projetos de lei que te-
nham por objetivo tratar sobre a sua organi-
zação ou o seu funcionamento (art. 96, II c/c 
arts. 73 e 75 da CF/88).

Os Tribunais de Contas, conforme reconhecido 
pela CF/88 e pelo STF, gozam das prerrogativas 
da autonomia e do autogoverno, o que inclui, 
essencialmente, a iniciativa privativa para 
instaurar processo legislativo que pretenda 
alterar sua organização e funcionamento.

STF. Plenário. ADI 4643/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 15/5/2019 (Info 940).

DIREITO CONSTITUCIONAL

 � É constitucional lei municipal que estabelece que os supermercados ficam 
obrigados a colocar à disposição dos consumidores pessoal suficiente nos  
caixas, de forma que a espera na fila não seja superior a 15 minutos

É constitucional lei municipal que estabelece que os supermercados e hipermercados do Mu-
nicípio ficam obrigados a colocar à disposição dos consumidores pessoal suficiente no setor de 
caixas, de forma que a espera na fila para o atendimento seja de, no máximo, 15 minutos. Isso 
porque compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a 
definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de estabelecimentos empresariais.

Vale ressaltar que essa lei municipal não obriga a contratação de pessoal, e sim sua colocação 
suficiente no setor de caixas para o atendimento aos consumidores. 

STF. 1ª Turma. ARE 809489 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/5/2019 (Info 942).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A candidata que está amamentando 
(lactante) na época do curso de for-
mação para o cargo de agente peni-
tenciário tem direito de fazer o curso 
em um período posterior

É constitucional a remarcação de curso de for-
mação para o cargo de agente penitenciário 
feminino de candidata que esteja lactante à 
época de sua realização, independentemente 
da previsão expressa em edital do concurso 
público.

STJ. 1ª Turma. RMS 52.622-MG, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, julgado em 26/03/2019 (Info 645).

 �O Poder Judiciário não pode fazer a revisão judicial do mérito da decisão  
administrativa proferida pelo CADE

O Poder Judiciário não pode fazer a revisão judicial do mérito da decisão administrativa proferida 
pelo CADE. 

A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de regulação econômica exige 
que o Poder Judiciário tenha uma postura deferente (postura de respeito) ao mérito das decisões 
proferidas pela Autarquia.

A análise jurisdicional deve se limitar ao exame da legalidade ou abusividade do ato administrativo.

O CADE é quem detém competência legalmente outorgada para verificar se a conduta de agentes 
econômicos gera efetivo prejuízo à livre concorrência. 

As sanções antitruste, aplicadas pelo CADE por força de ilicitude da conduta empresarial, depen-
dem das consequências ou repercussões negativas no mercado analisado, sendo certo que a  
identificação de tais efeitos anticompetitivos reclama acentuada expertise.

STF. 1ª Turma. RE 1083955/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/5/2019 (Info 942).

DIREITO ADMINISTRATIVO

 �O acórdão concessivo do MS que 
determina o pagamento retroativo 
dos valores devidos a anistiado polí-
tico deve incluir também os juros de 
mora e correção monetária

Não é necessário o ajuizamento de ação 
autônoma para o pagamento dos consectá-
rios legais inerentes à reparação econômica 
devida a anistiado político e reconhecida por 
meio de Portaria do Ministro da Justiça, a teor 
do disposto no art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) e no art. 
6º, § 6º, da Lei 10.559/2002.

STF. 1ª Turma. RMS 36182/DF, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 14/5/2019 (Info 940).
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 �A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista exige autorização legislativa e licitação

A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige 
autorização legislativa e licitação.

Por outro lado, não se exige autorização legislativa para a alienação do controle de suas subsi-
diárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, 
desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no 
art. 37 da CF/88, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade.

STF. Plenário. ADI 5624 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 5 e 6/6/2019 (Info 943).

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO TRIBUTÁRIO

 �Decreto não pode extinguir colegiado previsto em lei

É proibida a extinção, por ato unilateralmente editado pelo chefe do Poder Executivo, de colegiado 
cuja existência encontre menção em lei em sentido formal, ainda que ausente a expressa referên-
cia “sobre a competência ou a composição”.

Caso concreto: o Presidente da República editou o Decreto nº 9.759/2019 extinguindo uma série 
de colegiados existentes na Administração Pública federal. O art. 1º, § 2º deste Decreto previu que 
ficariam extintos os colegiados que sejam mencionados em lei, mas sem que esta tenha definido a 
competência ou a composição. O STF, em medida cautelar, declarou a inconstitucionalidade dessa 
previsão, considerando que a extinção desses colegiados mencionados em lei somente poderia 
ocorrer também mediante lei (e não por decreto).

STF. Plenário. ADI 6121 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12 e 13/6/2019 (Info 944).

 � É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais 
do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL
É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do Imposto de  
Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre  
o Lucro Líquido (CSLL). 
São constitucionais os arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 e os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065/95.

STF. Plenário. RE 591340/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de  
Moraes, julgado em 27/6/2019 (repercussão geral) (Info 945).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não se exige que o indivíduo tenha deixado um documento escrito dizendo que 
desejava ser submetido à criogenia, podendo essa vontade ser provada por outros 
meios, como a declaração do familiar mais próximo

Não há exigência de formalidade específica acerca da manifestação de última vontade do indivíduo 
sobre a destinação de seu corpo após a morte, sendo possível a submissão do cadáver ao procedi-
mento de criogenia em atenção à vontade manifestada em vida.

A criogenia (ou criopreservação) é a técnica de congelamento do corpo humano após a morte, em 
baixíssima temperatura, a fim de conservá-lo, com o intuito de reanimação futura da pessoa caso 
sobrevenha alguma importante descoberta científica que possibilite o seu retorno à vida. Em outras 
palavras, a criogenia consiste no congelamento de cadáveres a baixas temperaturas, com a finalida-
de de que, com os possíveis avanços da ciência, sejam, um dia, ressuscitados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.693.718-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/03/2019 (Info 645).

 �A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por 
meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência da proprie-
dade do bem para a sociedade empresarial
O registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis como condição imprescindível à 
transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos propugnada pela lei civil não se confunde, 
tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial.

O contrato social que estabelece que a integralização do capital social será feita por meio da transfe-
rência de um imóvel pelo sócio, depois de ser devidamente inscrito no Registro Público de Empresas 
Mercantis (da Junta Comercial), torna-se um título translativo, ou seja, um título que serve para trans-
ferir a propriedade imóvel, mas desde que seja levado a registro no cartório de Registro de Imóveis, 
conforme determina o caput do art. 1.245 do CC.

Enquanto não for feito o registro do título translativo (contrato social) no Cartório de Registro de 
Imóveis, o bem com o qual se deseja fazer a integralização não compõe ainda o patrimônio da so-
ciedade empresarial.

Ex: o contrato social previu que um dos sócios integralizaria o capital social transferindo imóvel de sua 
propriedade para a sociedade empresária; mesmo após esse contrato social ser registrado na Junta 
Comercial, o bem ainda não foi transferido; exige-se ainda o registro desse contrato social no Cartório 
de Registro de Imóveis.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.743.088-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/03/2019 (Info 645).

DIREITO CIVIL
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inseridos no Buscador no último mês

 �A suspensão do processo em razão da 
paternidade do único patrono da cau-
sa se opera tão logo ocorra o nasci-
mento ou adoção, não sendo necessá-
ria a comunicação imediata ao juízo
O art. 313, X, do CPC/2015 prevê que o advo-
gado que se tornar pai tem direito à suspen-
são dos prazos processuais desde que: 

a) seja o único patrono da causa; e 

b) tenha notificado seu cliente sobre esse fato.

O período de suspensão será de 8 dias, conta-
do a partir da data do parto ou da concessão 
da adoção.

Para que esse prazo de suspensão do processo 
se inicie, é necessário que o advogado informe 
ao juízo que nasceu o seu filho? Somente após 
a comunicação ao juízo é que o processo será 
suspenso?

NÃO. A suspensão do processo em razão da 
paternidade do único patrono da causa se 
opera tão logo ocorra o fato gerador (nasci-
mento ou adoção), independentemente da 
comunicação imediata ao juízo.

Obs: a mesma conclusão acima exposta pode 
ser aplicada para o inciso IX do art. 313 do CPC.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.799.166-GO, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 02/04/2019 (Info 645).

 �Honorários devem seguir regra obje-
tiva; equidade é critério subsidiário
Os honorários advocatícios só podem ser fixa-
dos com base na equidade de forma subsidiá-
ria, ou seja: 

• quando não for possível o arbitramento pela 
regra geral; ou 

• quando for inestimável ou irrisório o valor da 
causa.

• Assim, o juízo de equidade na fixação dos 
honorários advocatícios somente pode ser 
utilizado de forma subsidiária, quando não 
presente qualquer hipótese prevista no § 2º 
do art. 85 do CPC.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, 
julgado em 13/02/2019 (Info 645).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 � Juiz pode deferir consulta ao CCS na 
execução fiscal em busca de bens do 
devedor

É legítimo o requerimento do Fisco ao juízo da 
execução fiscal para acesso ao Cadastro de 
Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) 
como forma de encontrar bens que sejam capa-
zes de satisfazer a execução de crédito público.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.464.714-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. 
Benedito Gonçalves, julgado em 12/03/2019 
(Info 645).
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 � É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere  
ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova ou quaisquer outras 
atribuições do ônus da prova distinta da regra geral

O CPC/2015 prevê que: 

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento con-
tra as decisões interlocutórias que versarem 
sobre:

XI - redistribuição do ônus da prova nos ter-
mos do art. 373, § 1º;

Esse inciso XI abrange também as decisões 
interlocutórias que determinem a inversão da 
prova com base no art. 6º, VIII, do CDC?

SIM. O art. 373, §1º, do CPC/2015, contempla 
duas regras jurídicas distintas, ambas criadas 
para excepcionar a regra geral do caput do 
art. 373, sendo que a primeira diz respeito à 
atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hi-
póteses previstas em lei, de que é exemplo a 
inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 
VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria 
da distribuição dinâmica do ônus da prova, 
incidente a partir de peculiaridades da causa 
que se relacionem com a impossibilidade ou 

com a excessiva dificuldade de se desvenci-
lhar do ônus estaticamente distribuído ou, 
ainda, com a maior facilidade de obtenção da 
prova do fato contrário.

Em outras palavras, a hipótese do art. 6º, VIII, 
do CDC está sim tratada no § 1º do art. 373 do 
CPC uma vez que esse dispositivo dispõe tam-
bém a inversão do ônus da prova nos casos 
previstos em lei.

Para o STJ, a hipótese do inciso XI do art. 1.015 
do CPC deve ser lida em sentido amplo de 
sorte que:

É cabível agravo de instrumento contra de-
cisão interlocutória que defere ou indefere 
a distribuição dinâmica do ônus da prova ou 
quaisquer outras atribuições do ônus da pro-
va distinta da regra geral, desde que se ope-
rem ope judicis e mediante autorização legal.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.729.110-CE, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 02/04/2019 (Info 645).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �Quando o inciso VII do art. 966 do CPC/2015 fala que é possível o ajuizamento 
de ação rescisória com base em “prova nova”, isso abrange também a prova 
testemunhal
O art. 966, VII, do CPC/2015 prevê que cabe rescisória quando o autor obtiver, posteriormente ao 
trânsito em julgado, “prova nova” cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, 
por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Quando esse inciso VII fala em prova nova, engloba não apenas a prova documental, mas qual-
quer outra espécie de prova, inclusive a prova testemunhal.

Assim, no novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a teste-
munhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo na ação rescisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.123-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/03/2019 
(Info 645).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixa data da  
separação de fato do casal para efeitos da partilha dos bens
Cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC/2015, contra decisão interlocutória 
que fixa data da separação de fato do casal para efeitos da partilha dos bens.

Trata-se de decisão parcial de mérito, considerando que é uma decisão que resolve uma parcela do 
pedido de partilha de bens.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

II - mérito do processo;

STJ. 3ª Turma. REsp 1.798.975-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 (Info 645).

 � Para ter direito à atenuante no caso do crime de tráfico de drogas, é necessá-
rio que o réu admita que traficava, não podendo dizer que era mero usuário
Súmula 630-STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admis-
são da posse ou propriedade para uso próprio.

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �Não é possível a fixação de regime de cumprimento de pena fechado ou semia-
berto para crime de tráfico privilegiado de drogas sem a devida justificação
Não é possível a fixação de regime de cumprimento de pena fechado ou semiaberto para crime de 
tráfico privilegiado de drogas sem a devida justificação.

Não se admite a fixação automática do regime fechado ou semiaberto pelo simples fato de ser 
tráfico de drogas.

Não se admite, portanto, que o regime semiaberto tenha sido fixado utilizando-se como único 
fundamento o fato de ser crime de tráfico, não obstante se tratar de tráfico privilegiado e ser o réu 
primário, com bons antecedentes. 

A gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regi-
me mais gravoso.

STF. 1ª Turma. HC 163231/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 25/6/2019 (Info 945).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O indulto extingue somente a pena ou medida de segurança, não interferindo 
nos efeitos secundários da condenação

Súmula 631-STJ: O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), 
mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.

 �Art. 218-B do CP: cliente pode ser punido sozinho; a vulnerabilidade é relativa; 
o tipo penal não exige habitualidade, comportando a aplicação da continuida-
de delitiva

DIREITO PENAL

O “cliente” pode ser punido sozinho, ou seja, 
mesmo que não haja um proxeneta. Assim, 
ainda que o próprio cliente tenha negociado o 
programa sem intermediários, haverá o crime

Nos termos do art. 218-B do Código Penal, 
são punidos tanto aquele que capta a vítima, 
inserindo-a na prostituição ou outra forma de 
exploração sexual (caput), como também o 
cliente do menor prostituído ou sexualmente 
explorado (§ 1º).

STJ. 5ª Turma. HC 371.633/SP, Rel. Min. Jorge 
Mussi, julgado em 19/03/2019 (Info 645).

A vulnerabilidade no caso do art. 218-B do CP 
é relativa

No art. 218-B do Código Penal não basta aferir 
a idade da vítima, devendo-se averiguar se o 
menor de 18 (dezoito) anos ou a pessoa enfer-
ma ou doente mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou por 
outra causa não pode oferecer resistência.  

STJ. 5ª Turma. HC 371.633/SP, Rel. Min. Jorge 
Mussi, julgado em 19/03/2019 (Info 645).

O tipo penal não exige habitualidade. Basta 
um único contato consciente com a adoles-
cente submetida à prostituição para que se 
configure o crime

O crime previsto no inciso I do § 2º do art. 218 
do Código Penal se consuma independente-
mente da manutenção de relacionamento 
sexual habitual entre o ofendido e o agente. 
Em outras palavras, é possível que haja o 
referido delito ainda que tenha sido um único 
ato sexual.

Logo, como não se exige a habitualidade para 
a sua consumação, é possível a incidência da 
continuidade delitiva, com a aplicação da cau-
sa de aumento prevista no art. 71 do Código 
Penal.

STJ. 5ª Turma. HC 371.633/SP, Rel. Min. Jorge 
Mussi, julgado em 19/03/2019 (Info 645).
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 �O pagamento do débito oriundo de furto de energia elétrica antes do recebi-
mento da denúncia não é causa de extinção da punibilidade
No caso de furto de energia elétrica mediante fraude, o adimplemento do débito antes do recebi-
mento da denúncia não extingue a punibilidade.

O furto de energia elétrica não pode receber o mesmo tratamento dado ao inadimplemento tribu-
tário, de modo que o pagamento do débito antes do recebimento da denúncia não configura causa 
extintiva de punibilidade, mas causa de redução de pena relativa ao arrependimento posterior (art. 
16 do CP). Isso porque nos crimes contra a ordem tributária, o legislador (Leis nº 9.249/1995 e nº 
10.684/2003), ao consagrar a possibilidade da extinção da punibilidade pelo pagamento do débito, 
adota política que visa a garantir a higidez do patrimônio público, somente. A sanção penal é invo-
cada pela norma tributária como forma de fortalecer a ideia de cumprimento da obrigação fiscal. 

Já nos crimes patrimoniais, como o furto de energia elétrica, existe previsão legal específica de 
causa de diminuição da pena para os casos de pagamento da “dívida” antes do recebimento da 
denúncia. Em tais hipóteses, o Código Penal, em seu art. 16, prevê o instituto do arrependimento 
posterior, que em nada afeta a pretensão punitiva, apenas constitui causa de diminuição da pena. 

Outrossim, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a natureza jurídica da remuneração 
pela prestação de serviço público, no caso de fornecimento de energia elétrica, prestado por con-
cessionária, é de tarifa ou preço público, não possuindo caráter tributário. Não há como se atri-
buir o efeito pretendido aos diversos institutos legais, considerando que o disposto no art. 34 da 
Lei nº 9.249/1995 e no art. 9º da Lei nº 10.684/2003 fazem referência expressa e, por isso, taxativa, 
aos tributos e contribuições sociais, não dizendo respeito às tarifas ou preços públicos.

STJ. 3ª Seção. RHC 101.299-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. Acd. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 
13/03/2019 (Info 645).

DIREITO PENAL

 � Prefeito que utiliza dinheiro destinado a um programa de saúde para paga-
mento de dívidas da Secretaria de Saúde com a previdência municipal pratica 
o crime do art. 1º, III, do DL 201/67
Configura o crime do art. 1º, III, do DL 201/67, 
a conduta do Prefeito que utiliza verbas oriun-
das do Fundo Nacional de Saúde (vinculadas 
a determinado programa de saúde) para o 
pagamento de débitos da Secretaria Munici-
pal de Saúde junto ao instituto de previdência 
do Município. 

O delito previsto no art. 1º, III, do DL 201/1967 
consiste em o administrador público aplicar 

verba pública em destinação diversa da prevista 
em lei. Não se trata, portanto, de desviar em 
proveito próprio.

Para a configuração deste crime, é irrelevante 
verificar se houve, ou não, efetivo prejuízo 
para a Administração Pública.

STF. 1ª Turma. AP 984/AP, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 11/6/2019 (Info 944).
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 �A importação de arma de pressão por ação de gás comprimido, ainda que de 
calibre inferior a 6 mm, configura o crime de contrabando, sendo inaplicável o 
princípio da insignificância
Configura CONTRABANDO (e não descaminho) a conduta de importar, à margem da disciplina 
legal, arma de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola.

A importação de arma de pressão está sujeita à autorização prévia da Diretoria de Fiscalização 
de Produtos Controlados do Exército Brasileiro e só pode ser feita por colecionadores, atiradores 
e caçadores registrados no Exército. Além disso, deve se submeter às normas de desembaraço 
alfandegário previstas no Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados.

Logo, trata-se de mercadoria de proibição relativa, sendo a sua importação fiscalizada não apenas 
por questões de ordem tributária, mas outros interesses ligados à segurança pública.

Não é possível aplicar o princípio da insignificância mesmo que a arma de ar comprimido importa-
da seja de calibre inferior a 6 mm, já que este postulado é incabível para contrabando.

STJ. 5ª Turma. REsp 1428628/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/04/2015.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.427.796-RS, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 14/10/2014 
(Info 551).

STF. 2ª Turma. HC 131943/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 
7/5/2019 (Info 939).

 �A Lei nº 7.716/89 pode ser aplicada para punir as condutas homofóbicas e 
transfóbicas 

1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados 
de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as con-
dutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação 
sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendi-
do este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, 
aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08.01.1989, constituindo, 
também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo 
torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”); 

2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício 
da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e 
ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes 
das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livre-
mente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar 

DIREITO PENAL

(continua)
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suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o 
de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar pro-
sélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou 
privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discur-
so de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou 
a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero; 

3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspec-
tos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma 
construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e desti-
nada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, 
da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não 
pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são 
considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, 
expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e 
lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito.

STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 
em 13/6/2019 (Info 944).

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 �Deve ser aplicado o art. 798 do CPP 
(contagem dos prazos de forma con-
tínua) em caso de recurso contra 
decisão que julgou reclamação em 
matéria penal

A contagem de prazos no contexto de recla-
mações cujo ato impugnado tiver sido produ-
zido em processo ou procedimento de natu-
reza penal submete-se ao art. 798 do CPP, ou 
seja, os prazos são contados de forma contí-
nua (e não em dias úteis).

STF. Plenário. Rcl 23045 ED-AgR, Rel. Min.  
Edson Fachin, julgado em 9/5/2019 (Info 939).

 �A participação de magistrado em 
julgamento de caso em que seu pai 
já havia atuado é causa de nulida-
de absoluta

A participação de magistrado em julgamen-
to de caso em que seu pai já havia atuado é 
causa de nulidade absoluta, prevista no art. 
252, I, do CPP.

STF. 2ª Turma. HC 136015/MG, Rel. Min.  
Ricardo Lewandowski, julgado em 
14/5/2019 (Info 940).
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 �A prorrogação do foro por prerrogativa de função só ocorre se houve reelei-
ção, não se aplicando em caso de eleição para um novo mandato após o agente 
ter ficado sem ocupar função pública

Prefeito cometeu o crime durante o exercício do mandato e o delito está relacionado com as suas 
funções: a competência para julgá-lo será, em regra, do Tribunal de Justiça. 

Se esse Prefeito, antes de o processo terminar, for reeleito para um segundo mandato (consecuti-
vo e ininterrupto), neste caso, o Tribunal de Justiça continuará sendo competente para julgá-lo.

Por outro lado, se o agente deixar o cargo de Prefeito e, quatro anos mais tarde, for eleito novamen-
te Prefeito do mesmo Município, nesta situação a competência para julgar o crime será do juízo de 
1ª instância. A prorrogação do foro por prerrogativa de função só ocorre se houve reeleição, não se 
aplicando em caso de eleição para um novo mandato após o agente ter ficado sem ocupar função 
pública. Ex: em 2011, Pedro, Prefeito, em seu primeiro mandato, cometeu o crime de corrupção pas-
siva. Pedro foi denunciado e passou a responder um processo penal no TJ. Em 2012, Pedro disputou 
a campanha eleitoral buscando a reeleição. Contudo, ele perdeu. Com isso, Pedro ficou sem manda-
to eletivo. Vale esclarecer que o processo continuou tramitando normalmente no TJ. Em 2016, Pedro 
concorreu novamente ao cargo de Prefeito do mesmo Município, tendo sido eleito. Em 01/01/2017, 
João assumiu como Prefeito por força dessa nova eleição. O processo de Pedro não será julgado 
pelo TJ, mas sim pelo juízo de 1ª instância.

STF. 1ª Turma. RE 1185838/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/5/2019 (Info 940).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 �Duplo juízo de validade de uma mesma prova

Eventual nulidade decorrente da inobservân-
cia da prerrogativa de foro não se estende aos 
agentes que não se enquadrem nessa condição.

Ex: Polícia Federal investiga 5 pessoas que não 
têm foro por prerrogativa de função; ocorre 
que havia indícios da participação de 3 Sena-
dores; logo, essa investigação criminal deveria 
ter a supervisão do STF, a quem competiria 
autorizar as medidas cautelares; isso, contudo, 
não acontece; o juiz de 1ª instância autoriza a 
interceptação telefônica das 5 pessoas formal-
mente investigadas; essa interceptação será 

considerada nula em relação aos 3 Senadores 
(por usurpação da competência do STF), mas 
será válida para os 2 investigados sem foro.

Assim, a usurpação da competência do STF 
não contamina os elementos probatórios co-
lhidos no que se refere aos investigados que 
não possuem foro por prerrogativa de função. 
Podem ser utilizadas contra eles.

STF. Plenário. Rcl 25537/DF e AC 4297/DF, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgados em 26/6/2019 
(Info 945).
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 � É inconstitucional foro por prerrogativa de função para Procuradores do Esta-
do, Procuradores da ALE, Defensores Públicos e Delegados de Polícia

É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função, 
no Tribunal de Justiça, para Procuradores do Estado, Procuradores da ALE, Defensores Públicos e 
Delegados de Polícia. 

A CF/88, apenas excepcionalmente, conferiu prerrogativa de foro para as autoridades federais, 
estaduais e municipais. Assim, não se pode permitir que os Estados possam, livremente, criar novas 
hipóteses de foro por prerrogativa de função.

STF. Plenário. ADI 2553/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado 
em 15/5/2019 (Info 940).

 � Poder Judiciário não pode obrigar o Ministério Público a celebrar o acordo de 
colaboração premiada

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Não existe direito líquido e certo a compelir o 
Ministério Público à celebração do acordo de 
delação premiada, diante das características 
desse tipo de acordo e considerando a neces-
sidade de distanciamento que o Estado-juiz 
deve manter durante o cenário investigado e 
a fase de negociação entre as partes do cená-
rio investigativo.

O acordo de colaboração premiada, além de 
meio de obtenção de prova, constitui-se em um 
negócio jurídico processual personalíssimo, cuja 
conveniência e oportunidade estão submeti-
dos à discricionariedade regrada do Ministério 
Público e não se submetem ao escrutínio do 
Estado-juiz. Em outras palavras, trata-se de ato 
voluntário, insuscetível de imposição judicial.

Vale ressaltar, no entanto, que o ato do mem-
bro do Ministério Público que se nega à realiza-
ção do acordo deve ser devidamente motivado. 

Essa recusa pode ser objeto de controle por 
órgão superior no âmbito do Ministério Público 
(Procurador-Geral de Justiça ou Comissão de 
Coordenação e Revisão), por aplicação analógi-
ca do art. 28 do CPP (art. 62, IV, da LC 75/93). 

Mesmo sem ter assinado o acordo, o acusado 
pode colaborar fornecendo as informações e 
provas que possuir. Ao final, na sentença, o 
juiz irá analisar esse comportamento proces-
sual e poderá conceder benefício ao acusado 
mesmo sem que tenha havido a prévia cele-
bração e homologação do acordo de colabo-
ração premiada. Dito de outro modo, o acu-
sado pode receber a sanção premial mesmo 
sem a celebração do acordo caso o magistra-
do entenda que sua colaboração foi eficaz.

STF. 2ª Turma. MS 35693 AgR/DF, Rel. Min. Ed-
son Fachin, julgado em 28/5/2019 (Info 942).
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 �Mesmo que haja usurpação da com-
petência do STF, os elementos infor-
mativos colhidos e que não preci-
savam de autorização judicial são 
válidos 

Ex: Polícia Federal investiga 5 pessoas que não 
têm foro por prerrogativa de função; ocorre 
que havia indícios da participação de 3 Senado-
res; logo, essa investigação criminal deveria ter 
a supervisão do STF, a quem competiria auto-
rizar as medidas cautelares; isso, contudo, não 
acontece; a Polícia ouve uma série de testemu-
nhas sobre o caso; esses depoimentos não se-
rão anulados; isso porque se a prova produzi-
da não precisava de autorização judicial (como 
é o caso da mera oitiva de testemunhas), não 
há motivo para que ela seja anulada. 

Em suma: mesmo que tenha sido usurpada 
a competência do STF para supervisionar o 
inquérito, não deverão ser desconstituídos 
(anulados) os atos de investigação que não 
precisavam de autorização judicial, como é o 
caso da tomada de depoimentos.

Por outro lado, as provas que foram colhidas 
sem autorização do STF (com decisão apenas 
do juízo de 1ª instância) deverão ser anula-
das, mas essa anulação se aplica somente 
para os agentes detentores de foro por prer-
rogativa (tais provas continuam válidas para 
os processos envolvendo os investigados 
sem foro).

STF. Plenário. Rcl 25537/DF e AC 4297/DF, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgados em 26/6/2019 
(Info 945).

 �A determinação de busca e apreen-
são nas dependências da Câmara 
dos Deputados ou do Senado Federal 
pode ser decretada por juízo de 1ª 
instância se o investigado não for 
congressista

A Constituição, ao disciplinar as imunidades e 
prerrogativas dos parlamentares, não conferiu 
exclusividade ao STF para determinar medidas 
de busca e apreensão nas dependências da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

Assim, a determinação de busca e apreensão 
nas dependências do Congresso Nacional, 
desde que não direcionada a apurar conduta 
de congressista, não se relaciona com as imu-
nidades e prerrogativas parlamentares. Isso 
porque, ao contrário do que ocorre com as 
imunidades diplomáticas, as prerrogativas e 
imunidades parlamentares não se estendem 
aos locais onde os parlamentares exercem 
suas atividades nem ao corpo auxiliar.

O fato de o endereço de cumprimento da 
medida coincidir com as dependências do 
Congresso Nacional não atrai, de modo auto-
mático e necessário, a competência do STF.  
É necessário examinar, no caso concreto, se  
a investigação tinha congressista como alvo.

O STF não detém competência exclusiva para 
apreciação de pedido de busca e apreensão a 
ser cumprida no Congresso Nacional.

STF. Plenário. Rcl 25537/DF e AC 4297/DF, Rel. 
Min. Edson Fachin, julgados em 26/6/2019 
(Info 945).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
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 �Decisão do TJ que, em revisão criminal, absolve o réu sob a alegação de que a 
condenação é contrária à evidência dos autos viola acórdão do STF que havia 
restaurado condenação proferida pelo Tribunal do Júri
João foi denunciado por homicídio doloso. Foi condenado pelo Tribunal do Júri. Contra esta 
sentença, a defesa interpôs apelação e o TJ deu provimento ao recurso, absolvendo o réu por 
entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Isso porque 
só havia uma única testemunha contra o réu e o TJ entendeu que isso não seria suficiente para a 
condenação. Contra o acórdão do TJ, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário. O STF 
deu provimento ao recurso do MP para restaurar o veredicto condenatório prolatado pelo Tribu-
nal do Júri. Para o STF, analisar se um único depoimento é suficiente ou não para a condenação é 
uma matéria que cabe aos jurados no Tribunal do Júri e que não pode ser reformado pelo TJ.

Ocorre que, em revisão criminal, o TJ voltou a absolver o réu utilizando novamente como funda-
mento o argumento de que a condenação é contrária à evidência dos autos.

Essa decisão do TJ na revisão criminal viola aquilo que o STF decidiu no recurso extraordinário, 
razão pela qual deve ser julgada procedente reclamação contra o acórdão do TJ.

STF. 1ª Turma. Rcl 29621 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/6/2019 (Info 945).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 �O filho da vítima do homicídio, mesmo que não tenha sido assistente de acusa-
ção, tem legitimidade para ajuizar reclamação contra decisão do TJ que ab-
solveu o réu, se outro membro da família havia sido assistente de acusação
Em regra, é incabível, por ilegitimidade ati-
va ad causam, o manejo de reclamação por 
quem não tenha sido parte no processo sub-
jetivo que tramitou perante o STF.

No entanto, em um caso específico, o STF 
abriu uma exceção para esse entendimento.

Um dos filhos da vítima do homicídio figurou 
no processo criminal como assistente de acu-
sação. O acusado foi condenado. Ocorre que, 
em revisão criminal, o réu foi absolvido pelo 
Tribunal de Justiça. Diante disso, um outro 
filho da vítima, com a mesma advogada que 
assistiu a família durante o processo, ajuizou 
reclamação no STF contra esse acórdão do TJ.

O STF reconheceu a legitimidade do autor da 
reclamação afirmando que se mostra ine-

quívoco o interesse da família da vítima no 
deslinde do caso. Não se pode, por excessivo 
apelo formal, afastar a relação de pertinência 
subjetiva do autor da reclamação que, como 
filho da vítima, atua também na qualidade de 
representante dos interesses da família.

Assim, o filho da vítima do homicídio, mesmo 
que não tenha sido assistente de acusação no 
curso da ação penal, tem legitimidade para 
ajuizar reclamação contra decisão do Tribunal 
de Justiça que absolveu o réu no julgamento 
de revisão criminal, alegando que esta deci-
são violou a autoridade de acórdão do STF.

STF. 1ª Turma. Rcl 29621 AgR/MT, Rel. Min. 
Luiz Fux, julgado em 25/6/2019 (Info 945).
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 � É nulo o interrogatório travestido de entrevista realizado pela autoridade po-
licial com o investigado, durante a busca e apreensão em sua residência, sem 
assistência de advogado e sem a comunicação de seus direitos

É nula a “entrevista” realizada pela autoridade policial com o investigado, durante a busca e apreen-
são em sua residência, sem que tenha sido assegurado ao investigado o direito à prévia consulta a 
seu advogado e sem que ele tenha sido comunicado sobre seu direito ao silêncio e de não produzir 
provas contra si mesmo.

Trata-se de um “interrogatório travestido de entrevista”, havendo violação do direito ao silêncio e à 
não autoincriminação.

STF. 2ª Turma. Rcl 33711/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/6/2019 (Info 944).

 �Réu pode ser condenado por crime 
de violência contra inferior mesmo 
que, durante a tramitação do pro-
cesso, deixe de ser militar

Não se exige a manutenção do status de mi-
litar como requisito de procedibilidade e de 
prosseguimento da ação penal que apura a 
prática de crime de violência contra inferior 
(art. 15 do Código Penal Militar).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR

 �Não se aplica o princípio da insigni-
ficância ao crime de violência contra 
inferior (art. 175 do CPM)

Não se aplica o princípio da insignificância para 
o crime de “violência contra inferior” (art. 175 
do CPM) porque os bens jurídicos tutelados por 
este tipo penal são a autoridade e a disciplina 
militares. A proteção principal não é da vítima 
que sofre a violência, e sim da própria Institui-
ção Militar, que vê, nessa conduta, grave afronta 
aos princípios basilares das Forças Armadas. 

Assim, tem-se por inaplicável a insignificância 
em crime de importante grau de reprovabili-
dade no meio castrense.

STF. 1ª Turma. HC 137741 AgR e AgR-segun-
do/RS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 
25/6/2019 (Info 945).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É válida a exigência de pagamento de joia para inscrição de beneficiário no 
plano de previdência complementar para fazer jus à pensão por morte

É válida a exigência de pagamento de joia para inscrição de beneficiário no plano de previdên-
cia complementar para fazer jus à pensão por morte.

Joia é uma espécie de “pedágio”, um valor que deve ser pago pela pessoa que deseja aderir ao 
plano de previdência complementar. Este valor é calculado a partir de estudos atuariais que 
levarão em consideração a idade do participante, o salário de participação, o tempo de servi-
ço prestado pelo beneficiário original ao patrocinador etc. A joia é necessária para que possa 
manter as reservas do plano e o equilíbrio atuarial.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.605.346-BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/02/2019 (Info 645).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

DIREITO INTERNACIONAL

 � Brasil deve negar a extradição se houver possibilidade concreta de o Estado  
requerente condenar o extraditando a prisão perpétua ou a pena de morte

Brasil deve negar a extradição se houver possibilidade concreta de o Estado requerente con-
denar o extraditando a prisão perpétua ou a pena de morte, sanções que são expressamente 
proibidas pela Constituição brasileira (art. 5º, XLVII).

Além disso, é possível negar a extradição se houver uma excessiva abertura dos tipos penais no 
Estado requerente, o que viola o princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF/88).

As hipóteses previstas na lei nas quais a extradição é proibida podem ser expandidas pela juris-
prudência para atender ao respeito a outros direitos fundamentais do extraditando.

STF. 2ª Turma. Ext 1428/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 7/5/2019 (Info 939).
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Juiz de Direito TJ Alagoas 

Clique aqui para ler o edital

20 vagas de Juiz de Direito
Subsídio: R$ 30.404,42 + 1.520,22 (aux. alimentação)

Inscrições: 15/07 a 14/08/2019
Prova objetiva: 06/10/2019
Prova discursiva: 12/01/2020
Sentença cível: 18/01/2020
Sentença criminal: 19/01/2020
Prova oral: 03/10/2020
Realização das provas: FCC

https://www.concursosfcc.com.br/concursos/tjual119/edital_concurso_de_juiz_v_final.pdf
https://www.editorajuspodivm.com.br/autores/detalhe/798

