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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Regime de pessoal dos consórcios (§ 2º do art. 6º da Lei 11.107/2005)

Art. 6º (...)

§ 2º No caso de se revestir de personalidade 
jurídica de direito privado, o consórcio 
público observará as normas de direito 
público no que concerne à realização de 
licitação, celebração de contratos, prestação 
de contas e admissão de pessoal, que será 
regido pela Consolidação das Leis do Traba-
lho - CLT.

Art. 6º (...)

§ 2º O consórcio público, com personalidade 
jurídica de direito público ou privado, obser-
vará as normas de direito público no que 
concerne à realização de licitação, à celebra-
ção de contratos, à prestação de contas e à 
admissão de pessoal, que será regido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943.

Antes da Lei 13.822/2019 Depois da Lei 13.822/2019 (atualmente)

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

NOVIDADES
LEGISLATIVAS

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).



08

Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

NOVIDADES
LEGISLATIVAS

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

NOVIDADES
LEGISLATIVAS

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

NOVIDADES
LEGISLATIVAS

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

NOVIDADES
LEGISLATIVAS

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

São pagos pelo devedor como uma forma de 
remunerar (ou compensar) o credor pelo 
fato de ele ter ficado privado de seu capital 
por um determinado tempo.

É como se fosse o preço pago pelo “aluguel” 
do capital.

Ex: o microempreendedor individual precisa 
de dinheiro emprestado e vai até uma ESC, 
que dele cobra um percentual de juros 
compensatórios como forma de remunerar 
a empresa por esse serviço.

São pagos pelo devedor como forma de 
indenizar o credor quando ocorre um atraso 
no cumprimento da obrigação.

Está previsto no art. 395 do CC.

É como se fosse uma sanção (punição) pela 
mora (inadimplemento culposo) na devolu-
ção do capital.

São devidos pelo simples atraso, ainda que 
não tenha havido prejuízo ao credor (art. 
407 do CC).

Ex: o microempreendedor individual 
pactuou com a ESC efetuar o pagamento do 
empréstimo no dia 10. Ocorre que o deve-
dor somente conseguiu pagar a dívida no dia 
20. Logo, além dos juros remuneratórios, 
terá que pagar também os juros moratórios, 
como forma de indenizar a instituição por 
conta deste atraso.

Juros compensatórios (remuneratórios) Juros moratórios

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

NOVIDADES
LEGISLATIVAS

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

NOVIDADES
LEGISLATIVAS

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

LC 123/2006 (Lei do Simples Nacional)

Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e 
contribuições na forma do Simples Nacional 
a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte:

I - que explore atividade de prestação cumu-
lativa e contínua de serviços de assessoria 
creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, 
gerenciamento de ativos (asset management), 
compras de direitos creditórios resultantes 
de vendas mercantis a prazo ou de presta-
ção de serviços (factoring);

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e 
contribuições na forma do Simples Nacional a 
microempresa ou empresa de pequeno porte:

I - que explore atividade de prestação cumu-
lativa e contínua de serviços de assessoria 
creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, 
gerenciamento de ativos (asset management) 
ou compra de direitos creditórios resultan-
tes de vendas mercantis a prazo ou de 
prestação de serviços (factoring) ou que 
execute operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de 
crédito, exclusivamente com recursos 
próprios, tendo como contrapartes micro-
empreendedores individuais, microempre-
sas e empresas de pequeno porte, inclusive 
sob a forma de empresa simples de crédito;

Antes da LC 167/2019 Depois da LC 167/2019
É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

Compre

DIREITO CONSTITUCIONAL

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

DIREITO CONSTITUCIONAL

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

DIREITO CONSTITUCIONAL

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).



17

Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

DIREITO CONSTITUCIONAL

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

DIREITO ADMINISTRATIVO

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

DIREITO CIVIL

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

DIREITO TRIBUTÁRIO

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643). DIREITO PREVIDENCIÁRIO

DIREITO TRIBUTÁRIO

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).
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Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).



Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).
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JULGADOS
EM DESTAQUE

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

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).



Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).
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JULGADOS
EM DESTAQUE

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

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).



Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).
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JULGADOS
EM DESTAQUE

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

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).



Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).
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JULGADOS
EM DESTAQUE

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

A existência de condenações definitivas anteriores não se presta a funda-
mentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime

A existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar a exaspera-
ção da pena-base como personalidade voltada para o crime.

Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise 
desfavorável da personalidade do agente.

STJ. 5ª Turma. HC 466.746/PE, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 11/12/2018.

STJ. 6ª Turma. HC 472.654-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).

É possível o arresto prévio de bens 
de acusados por suposta prática 
de crime único de corrupção pas-
siva em concurso de agentes

Para que seja autorizada a decretação da 
medida de arresto, não é necessário que 
fique demonstrado que o réu está prati-
cando atos concretos de desfazimento de 
bens. Porém, é imperiosa a demonstração 
da plausibilidade do direito e do perigo na 
demora. 

A indisponibilidade dos bens não traz 
prejuízos desarrazoados ao réu, pois ele 
terá seus bens desbloqueados, se absolvi-
do ao fim do processo.

Assim, é possível o arresto prévio de bens 
de acusados por suposta prática de crime 
único de corrupção passiva em concurso 
de agentes.

STF. 1ª Turma. Pet 7.069/DF, Rel. Min. 
Marco Aurélio, red p/o acordão Min. Luís 
Roberto Barroso, julgado em 13/3/2019 
(Info 933).

Em caso de conexão entre crime 
de competência da Justiça 
comum (federal ou estadual) e 
crime eleitoral, os delitos serão 
julgados conjuntamente pela 
Justiça Eleitoral

Compete à Justiça Eleitoral julgar os 
crimes eleitorais e os comuns que lhes 
forem conexos.

Cabe à Justiça Eleitoral analisar, caso a 
caso, a existência de conexão de delitos 
comuns aos delitos eleitorais e, em não 
havendo, remeter os casos à Justiça com-
petente.

STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. 
Min. Marco Aurélio, julgado em 13 e 
14/3/2019 (Info 933).



Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

Lei estadual pode exigir que a 
perícia feita em vítima do sexo 
feminino seja feita por legista 
mulher, mas desde que isso não 
importe retardamento ou prejuízo 
da diligência

Lei estadual previu que se a vítima do 
estupro for pessoa do sexo feminino 
menor de 18 anos, esta vítima deverá ser 
examinada, obrigatoriamente, por uma 
legista mulher, que irá fazer a perícia.

O STF concedeu medida cautelar em ADI 
para dar interpretação conforme a Consti-
tuição a esse dispositivo. Segundo o STF, 
as crianças e adolescentes do sexo femini-
no vítimas de violência deverão ser, obri-
gatoriamente, examinadas por legista 
mulher, mas desde que isso não importe 
retardamento ou prejuízo da diligência. 

É preciso conciliar a proteção de crianças 
e adolescentes mulheres vítimas de 
violência e o acesso à Justiça. Embora essa 
norma estadual vise proteger as vítimas 
de estupro na realização da perícia, o 
efeito resultante foi contrário, porque 
peritos homens estavam se recusando a 
fazer o exame nas menores de idade em 
razão da Lei. Dessa forma, as investiga-
ções não tinham prosseguimento.

Vale ressaltar, por fim, que o Estado-mem-
bro tinha competência legislativa para 
editar esta norma (não há inconstituciona-
lidade formal). Isso porque esta Lei esta-
dual não trata sobre direito processual 
penal (art. 22, I, da CF/88), mas sim sobre 
procedimento em matéria processual, 
assunto que é de competência concorren-
te (art. 24, XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 6039 MC/RJ, Rel. Min. 
Edson Fachin, julgado em 13/3/2019 (Info 
933).

Não é necessária, mesmo após 
a Lei 13.245/2016, a intimação 
prévia da defesa técnica do inves-
tigado para a tomada de depoi-
mentos orais na fase de inquérito 
policial

Não é necessária a intimação prévia da 
defesa técnica do investigado para a 
tomada de depoimentos orais na fase de 
inquérito policial. Não haverá nulidade 
dos atos processuais caso essa intimação 
não ocorra.

O inquérito policial é um procedimento 
informativo, de natureza inquisitorial, 
destinado precipuamente à formação da 
opinio delicti do órgão acusatório. 

Logo, no inquérito há uma regular mitiga-
ção das garantias do contraditório e da 
ampla defesa. 

Esse entendimento justifica-se porque os 
elementos de informação colhidos no 
inquérito não se prestam, por si sós, a 
fundamentar uma condenação criminal.

A Lei nº 13.245/2016 implicou um reforço 
das prerrogativas da defesa técnica, sem, 
contudo, conferir ao advogado o direito 
subjetivo de intimação prévia e tempestiva 
do calendário de inquirições a ser definido 
pela autoridade policial.

STF. 2ª Turma. Pet 7612/DF, Rel. Min. 
Edson Fachin, julgado em 12/03/2019 (Info 
933).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).



Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).
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Quem julga, no Brasil, crime cometido por brasileiro no exterior e cuja 
extradição tenha sido negada?

• STF: Justiça Estadual

• STJ: Justiça Federal

O fato de o delito ter sido cometido por brasileiro no exterior, por si só, não atrai a com-
petência da Justiça Federal.

Assim, em regra, compete à Justiça Estadual julgar o crime praticado por brasileiro no 
exterior e que lá não foi julgado em razão de o agente ter fugido para o Brasil, tendo o 
nosso país negado a extradição para o Estado estrangeiro. Somente será de competência 
da Justiça Federal caso se enquadre em alguma das hipóteses do art. 109 da CF/88.

STF. 1ª Turma. RE 1.175.638 AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 2/4/2019 (Info 936).

Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre 
crime praticado no exterior que tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por 
negativa de extradição.

STJ. 3ª Seção. CC 154.656-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/04/2018 (Info 625).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

STF é competente para julgar crime eleitoral praticado por Deputado 
Federal durante a sua campanha à reeleição caso ele tenha sido reeleito

Pedro, Deputado Federal, recebeu doação ilegal de uma empresa com o objetivo de 
financiar a sua campanha para reeleição. Esta doação não foi contabilizada na prestação 
de contas, configurando o chamado “caixa 2” (art. 350 do Código Eleitoral).

Pedro foi reeleito para um novo mandato de 2019 até 2022.

O STF será competente para julgar este crime eleitoral? 

SIM. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o 
exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.

O STF entende que o recebimento de doação ilegal destinado à campanha de reeleição ao 
cargo de Deputado Federal é um crime relacionado com o mandato parlamentar. Logo, a 
competência é do STF.

Além disso, mostra-se desimportante a circunstância de este delito ter sido praticado 
durante o mandato anterior, bastando que a atual diplomação decorra de sucessiva e 
ininterrupta reeleição.

STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13 e 14/3/2019 
(Info 933).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).



Lei nº 13.821/2019:
alterou a Lei dos Consórcios Públicos

Noções gerais sobre os Consórcios Públicos
O que é um “consórcio público”?

Consórcio público é a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômi-
cos” (art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007).

O consórcio público é como se fosse uma “parceria” firmada por dois ou mais entes da federação 
para que estes, juntos, tenham mais força para realizar objetivos de interesse comum. 

Ex: três municípios decidem fazer um consórcio público entre si para construção de um hospital que 
atenda à população das três localidades.

Previsão constitucional

A própria CF/88 estimulou que a União, os Estados, o DF e os Municípios formassem consórcios 
públicos para a realização de objetivos comuns. 

Para tanto, a CF/88 determinou que fosse editada uma lei regulamentando como esses consórcios 
deverão funcionar. 

Veja a previsão constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98)

Lei nº 11.107/2005

Para atender à determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos.

O art. 1º da Lei permite que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios contratem 
entre si consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum.

Os objetivos dos consórcios públicos serão 
determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem, observados os limites constitu-
cionais (ex: não é possível que dois Estados-
-membros façam um consórcio entre si para 
explorar um porto marítimo, considerando que 
se trata de competência da União, nos termos 
do art. 21, XII, “f”, da CF/88).

A organização e funcionamento dos consórcios 
públicos serão disciplinados pela Lei nº 
11.107/2005 e pela legislação que rege as 
associações civis (no que não contrariar a Lei nº 
11.107/2005).

Personalidade jurídica própria

O consórcio público, depois de constituído, 
adquire personalidade jurídica, que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública; possui natureza autárquica);

• de direito privado sem fins econômicos.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personali-
dade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir 
associação pública, mediante a vigência das leis 
de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento 
dos requisitos da legislação civil.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.
• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.
Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Participação da União

A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados.

Instrumentos para que os consórcios realizem 
seus objetivos

Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribui-
ções e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de 
direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos de declaração de 
utilidade ou necessidade pública, ou interesse 
social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação.

Contrato de consórcio

O consórcio público será constituído por meio 
de um “contrato”, cuja celebração dependerá da 
prévia subscrição de protocolo de intenções.

O contrato de consórcio público será celebrado 
com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 
intenções.

Celebração de convênio da união com 
o consórcio e a existência de pendên-
cias relacionadas com um dos seus 
integrantes
Convênios celebrados entre a União e um consór-
cio público

A União poderá celebrar convênios com os 
consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar 
a descentralização e a prestação de políticas 
públicas em escalas adequadas (art. 14 da Lei nº 
11.107/2005).

Vale ressaltar que, para celebrar um consórcio 
com a União, é necessário que o consórcio 

apresente uma série de documentos que com-
provem a sua regularidade fiscal, tributária e 
previdenciária.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:

Cinco Municípios decidiram constituir um 
consórcio público, formando, assim, uma nova 
personalidade jurídica de direito público (o 
Consórcio intermunicipal ABCDE).

O objetivo do consórcio é promover o desenvol-
vimento da agricultura no território destes 
Municípios.

A fim de atingir suas finalidades, o Consórcio 
buscou realizar um convênio com a União 
(Ministério da Agricultura) para receber verbas 
federais.

Após receber todos os documentos, a União se 
recusou a assinar o convênio alegando que um 
dos Municípios que compõe o Consórcio (Muni-
cípio “B”) está inscrito no CAUC por conta de 
pendências (“dívidas”) que ele possui com uma 
autarquia federal.

Diante deste fato novo, a União afirmou que 
não foram cumpridas as exigências legais de 
regularidade para a assinatura do convênio com 
o Consórcio.

Abrindo um parêntese para explicar o que é CAUC

CAUC é a sigla de Cadastro Único de Exigências 
para Transferências Voluntárias.

O CAUC é um instrumento de consulta, por 
meio do qual se pode verificar se os Estados-
-membros ou Municípios estão com débitos ou 
outras pendências perante o Governo federal.

O CAUC é alimentado com as informações 
constantes em bancos de dados como o SIAFI e 
o CADIN.

Se houver, por exemplo, um atraso do Estado 
ou do Município na prestação de contas de um 

convênio com a União ou suas entidades, essa 
informação passará a figurar no CAUC.

Com a inscrição no CAUC, o ente devedor fica 
impedido de contratar operações de crédito, 
celebrar convênios com órgãos e entidades 
federais e receber transferências de recursos.

Em uma alegoria atécnica, para que você enten-
da melhor, seria como se fosse um “Serasa” de 
débitos dos Estados e Municípios com a União, 
ou seja, um cadastro federal de inadimplência.

Voltando ao exemplo dado: mostra-se correto o 
argumento invocado pela União para se recusar a 
assinar o convênio?

NÃO. Antes da Lei nº 13.821/2019 havia certa 
polêmica, no entanto, pode-se dizer que o 
melhor entendimento sobre o tema era no 
sentido de que:

O consórcio público pode sim formalizar 
convênio com a União mesmo que um dos 
seus integrantes possua restrições com o 
CAUC (ou outro cadastro restritivo), desde 
que a pessoa jurídica do consórcio não apre-
sente nenhuma pendência para com a União.

Consórcio público forma uma nova pessoa jurídica

Quando os entes federativos formam um 
consórcio público, isso resulta na instituição de 
uma nova pessoa jurídica, com personalidade 
distinta da personalidade das entidades consor-
ciadas (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/2005). Como 
decorrência disso, o consórcio público possui 
autonomia administrativa, financeira e orça-
mentária em relação aos entes que o criaram.

Princípio da intranscendência das sanções

Segundo o princípio da intranscendência das 
sanções, as penalidades e as restrições de 

ordem jurídica não podem superar a dimensão 
estritamente pessoal do infrator, ou seja, não 
podem prejudicar outras pessoas jurídicas.

Ao se recusar a firmar o convênio por conta de 
uma restrição de um integrante do Consórcio, a 
União viola o princípio da intranscendência 
porque faz com que a irregularidade praticada 
por uma pessoa jurídica de direito público 
(Município) produza sanções em outra pessoa 
jurídica, integrante da administração indireta 
(no caso, o consórcio público de direito público).

Esses argumentos foram acolhidos pela 2ª 
Turma do STJ ao apreciar o REsp 1.463.921-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
10/11/2015.

O que fez a Lei nº 13.821/2019?

Inseriu o parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 
11.107/2005, encampando esse entendimento 
do STJ e afirmando, expressamente, que os 
requisitos de regularidade para a celebração do 
convênio entre a União e o Consórcio devem ser 
analisados com base na pessoa jurídica do 
Consórcio, não havendo motivos para se negar 
a assinatura do instrumento por conta de 
restrições existentes em nome de um dos 
integrantes do Consórcio, tendo em vista que 
são pessoas jurídicas distintas:

Art. 14. A União poderá celebrar convênios 
com os consórcios públicos, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação 
de políticas públicas em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos 
convênios de que trata o caput deste artigo, 
as exigências legais de regularidade aplicar-
-se-ão ao próprio consórcio público envolvi-
do, e não aos entes federativos nele consor-
ciados. (Parágrafo único inserido pela Lei nº 
13.821/2019)

Lei 13.822/2019: 
os agentes públicos que 
prestam serviços para 
os consórcios públicos 
são regidos pela CLT
A Lei nº 13.822/2019 alterou o § 2º do art. 6º da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabele-
cer que, no consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público, o pessoal será regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vamos entender o que mudou.

Noções gerais sobre os Consórcios 
Públicos
Personalidade jurídica própria

Como vimos acima, o consórcio público, depois 
de constituído, adquire personalidade jurídica, 
que pode ser:

• de direito público (chamada, neste caso, de 
associação pública, que é, na verdade, uma 
espécie de autarquia);

• de direito privado sem fins econômicos.

Desse modo, a Lei confere duas opções aos 
entes consorciados que irão formar o consórcio:

a) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público. 

É uma entidade da Administração Pública:

Art. 6º (...)

§ 1º O consórcio público com personalidade 
jurídica de direito público integra a adminis-
tração indireta de todos os entes da Federa-
ção consorciados.

b) Consórcio público com personalidade jurídica 
de direito privado. 

Os consórcios públicos estão obrigados a cumprir as 
exigências da administração pública relacionadas 
com licitação, contratos e prestação de contas?

SIM.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito público integra a administração 
pública e, portanto, está submetida a todas as 
regras aplicáveis às demais entidades.

• O consórcio público com personalidade jurídi-
ca de direito privado, apesar de não integrar a 
administração pública, também está submetida 
às regras de licitação segundo previsão expres-
sa do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

Desse modo, a formação de um consórcio 
público com personalidade jurídica de direito 
privado não serve para flexibilizar as regras 
administrativas. Os consórcios públicos, ainda 
que revestidos de personalidade jurídica de 
direito privado, observarão as normas de direito 
público no que concerne à realização de licita-
ção, celebração de contratos, admissão de 
pessoal e à prestação de contas.

Regime de pessoal dos consórcios

Os consórcios precisam de funcionários para 
realizarem suas atividades.

No caso do consórcio público com personalida-
de jurídica de direito privado, sempre se enten-
deu que os funcionários contratados seriam 
regidos pela CLT.

No entanto, no caso do consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, havia 
dúvidas sobre qual o regime jurídico que deveria 
ser aplicado. Os agentes públicos que prestam 
serviços aos consórcios públicos com personalidade 
jurídica de direito público podem ser estatutários ou 
também deveriam ser celetistas?

A Lei nº 13.822/2019 pacificou o tema, alterando a redação do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005 
para deixar claro que os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públicos de direito 
público também serão empregados públicos regidos pela CLT. Confira:

Uma última pergunta: antes desta alteração promo-
vida pela Lei nº 13.822/2019, os consórcios públicos 
com personalidade jurídica de direito público já eram 
obrigados a observar as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, à celebração 
de contratos e à prestação de contas?

SIM. Já eram. Isso porque, conforme já explica-
do acima, os consórcios públicos com personali-
dade jurídica de direito público integram a 
administração pública, nos termos do § 1º do 
art. 6º (são autarquias). 

Por essa razão, o legislador entendeu que era 
dispensável mencioná-los no § 2º do art. 6º (em 
sua redação original). Desse modo, a necessida-
de da Lei nº 13.822/2019 de inserir os consór-
cios públicos com personalidade jurídica de 
direito público no § 2º do art. 6º foi apenas por 
conta do regime de pessoal, ou seja, apenas 
para esclarecer que seus funcionários também 
são celetistas (empregados públicos), não 
podendo ser estatutários.

É constitucional lei estadual que 
permite o sacrifício de animais 
em cultos de religiões de matriz 
africana 

É constitucional a lei de proteção animal 
que, a fim de resguardar a liberdade religio-
sa, permite o sacrifício ritual de animais em 
cultos de religiões de matriz africana.

STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 
Fachin, julgado em 28/3/2019 (Info 935).

Proibição de reedição de medidas 
provisórias na mesma sessão 
legislativa

É inconstitucional medida provisória ou lei 
decorrente de conversão de medida 
provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória anterior 
rejeitada, de eficácia exaurida por decurso 
do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Consti-
tuição Federal.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

É inconstitucional emenda à 
Constituição Estadual, de iniciati-
va parlamentar, que trate sobre 
a PGE

É inconstitucional emenda à Constituição 
Estadual, de iniciativa parlamentar, que 
trate sobre as competências da Procurado-
ria Geral do Estado. Isso porque esta 
matéria é de iniciativa reservada ao chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88).

É do Governador do Estado a iniciativa de 
lei ou emenda constitucional que discipli-
ne a organização e as atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Se for editada MP revogando lei 
que está sendo questionada por 
meio de ADI, esta ação poderá ser 
julgada enquanto a MP não for 
votada (enquanto a MP não for 
votada, não há perda do objeto)

Determinada lei foi impugnada por meio 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Foi editada medida provisória revogando 
essa lei.

Enquanto esta medida provisória não for 
aprovada, será possível julgar esta ADI.

Assim, se chegar o dia de julgamento da 
ADI, e a MP ainda não tiver sido votada, o 
STF poderá apreciar livremente a ação, não 
tendo havido perda do interesse de agir 
(perda do objeto). Isso, porque a edição de 
medida provisória não tem eficácia norma-
tiva imediata de revogação da legislação 
anterior com ela incompatível, mas apenas 
de suspensão, paralisação, das leis antece-
dentes até o término do prazo do processo 
legislativo de sua conversão. 

Embora seja espécie normativa com força 
de lei, a medida provisória precisa ser 
confirmada. 

A medida provisória é lei sob condição 
resolutiva. Se for aprovada, a lei de con-
versão resultará na revogação da norma. 

Dessa maneira, enquanto não aprovada a 
MP, não se pode falar em perda de inte-
resse (perda do objeto).

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, 
ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha 
atribuições ao DETRAN

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação 
de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus 
respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das 
peças e partes.

Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de 
que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos 
é do chefe do Poder Executivo.

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a 
assistência jurídica da Administração indireta será exercida por profissionais 
do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros

Viola o art. 132 da CF/88 norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica 
da Administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus 
respectivos quadros

É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que “a representação judi-
cial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do 
corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram advocacia pública cujas 
atividades são disciplinadas em leis especificas.”

Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal.

O art. 132 da CF/88 atribuiu aos Procuradores dos Estados e do DF exclusividade no exercício 
da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entida-
des que compõem a administração pública indireta.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que cria o cargo de procura-
dor autárquico em estrutura paralela à 
Procuradoria do Estado. 

Também é inconstitucional dispositivo de 
constituição Estadual que transforma os 
cargos de gestores jurídicos, advogados e 
procuradores jurídicos em cargos de 
procuradores autárquicos.

STF. Plenário. ADI 5215/GO, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 27 e 
28/3/2019 (Info 935).

O STF entende que não é possível a 
revisão do mérito das decisões do 
CNJ, cujos atos e procedimentos 
estão sujeitos apenas ao controle 
de legalidade daquela Corte

O STF entende que não é seu papel fazer 
a revisão do mérito das decisões do CNJ. 

Assim, os atos e procedimentos do CNJ 
estão sujeitos apenas ao controle de 
legalidade por parte do STF. 

O mandado de segurança não se presta 
ao reexame de fatos e provas analisados 
pelo CNJ no processo disciplinar.

A LOMAN não estabelece regras de pres-
crição da pretensão punitiva por faltas 
disciplinares praticadas por magistrados. 
Diante disso, deve ser feita a aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.112/90.

STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 
35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgados em 12/3/2019 (Info 933).

Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, 
VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser 
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a presta-
ção de serviços de logística:

Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação 
direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 
8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de 
logística integrada.

STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência  da República não é inconstitucional por desvio 
de finalidade

Não é inconstitucional medida provisória que, ao tratar sobre os órgãos vinculados à 
Presidência da República, confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, ainda que seu titular a ser nomeado, venha a ter foro 
por prerrogativa de função no STF.

Não há desvio de finalidade na edição deste ato. 

A norma, ao estabelecer a organização básica dos Ministérios e demais órgãos ligados à 
Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder 
Executivo da União. 

Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação da Secretaria-Geral 
com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais de morali-
dade e probidade na Administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da 
Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo.

A nomeação de determinada pessoa para o cargo de Ministro de Estado é um ato subse-
quente e que, em princípio, está na alçada político-administrativa do Presidente da República 
(art. 84), desde que presentes os requisitos do art. 87 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935).

A abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação 
de serviços advocatícios na hipótese em que houver cláusula de êxito 

Configura abuso de direito a denúncia imotivada pelo cliente de contrato de prestação de 
serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo, 
salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato super-
veniente que a justifique.

Em situações como essa, o STJ tem afirmado que deverão ser arbitrados honorários para 
remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilate-
ral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito deste com 
a atividade realizada por aquele.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.441-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

Ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decre-
tou o divórcio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicí-
lio e se tornado incapaz

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não tem 
o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento.

Assim, a ação de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divór-
cio, mesmo que um dos ex-cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz.

Não se aplica, no caso a regra do art. 50 do CPC/2015, que prevê a competência do domi-
cílio do incapaz (competência territorial especial). Isso porque a competência funcional, 
decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza abso-
luta. Por outro lado, a competência territorial especial conferida ao autor incapaz, apesar 
de ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, 
possui natureza relativa.

As regras de competência absoluta preponderam em relação às das de competência relativa.

STJ. 2ª Seção. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019 (Info 643).

O termo inicial para fins de 
multa e juros moratórios que 
decorrem da não exportação de 
produtos que foram isentos do 
recolhimento de tributos em 
razão do Drawback-suspensão 
é a data em que se encerra a 
condição suspensiva

No regime especial Drawback-suspensão, o 
termo inicial para fins de multa e juros 
moratórios será o 31º dia do inadimplemen-
to do compromisso de exportar, ou seja, 
quando escoado o prazo da suspensão.

Antes disso, o contribuinte não está em 
mora, em razão do seu prazo de graça. 

Assim, somente a partir do 31º dia ocorre 
a mora do contribuinte em razão do 
descumprimento da norma tributária a 
qual determina o pagamento do tributo 
no regime especial até 30 dias da imposi-
ção de exportar.

Ex: empresa importou peças e tinha 1 ano 
para exportar as máquinas fabricadas 
com essa matéria-prima. Depois que 
esgotado o prazo de 1 ano, se a empresa 
não tiver exportado as máquinas, terá 30 
dias para pagar o imposto de importação 
que estava suspenso. Enquanto não 
esgotado esse prazo, não há mora (não 
são devidos juros nem multa).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.310.141-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/02/2019 (Info 643).

Comprovação necessária para 
o MS impetrado objetivando a 
declaração do direito à compen-
sação tributária

Tratando-se de Mandado de Segurança 
impetrado com vistas a declarar o direito 
à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou incons-
titucionalidade da exigência da exação, 
independentemente da apuração dos 
respectivos valores, é suficiente, para esse 
efeito, a comprovação de que o impetran-
te ocupa a posição de credor tributário, 
visto que os comprovantes de recolhi-
mento indevido serão exigidos posterior-
mente, na esfera administrativa, quando 
o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. 

De outro lado, tratando-se de Mandado 
de Segurança com vistas a obter juízo 
específico sobre as parcelas a serem 
compensadas, com efetiva investigação 
da liquidez e certeza dos créditos, ou, 
ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação 
da compensação a ser realizada, o crédito 
do contribuinte depende de quantifica-
ção, de modo que a inexistência de com-
provação cabal dos valores indevidamen-
te recolhidos representa a ausência de 
prova pré-constituída indispensável à 
propositura da ação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.715.256-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

É possível o protesto de CDA

A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, 
na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 
12.767/2012.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recur-
so repetitivo) (Info 643).

O prazo decadencial de 10 anos (art. 103 da Lei 8.213/91) aplica-se para o 
requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora 
adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora 
em manutenção

Incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91 para reconhecimento do 
direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

No âmbito da previdência social, é garantido ao segurado o direito adquirido sempre que, preenchidos 
os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais 
rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis a ele.

O direito de pleitear o benefício mais vantajoso e que não foi garantido no momento da concessão do 
benefício atual, deve ser exercido por seu titular no prazo decadencial de 10 anos. Isso porque o 
reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por 
isso, está submetido ao regramento legal.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.612.818-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/02/2019 
(recurso repetitivo) (Info 643).

Desse modo, não há mais dúvidas: os agentes públicos que prestam serviços aos consórcios públi-
cos com personalidade jurídica de direito público são, obrigatoriamente, regidos pela CLT.

Breves comentários à 
LC 167/2019, que dispõe 
sobre a empresa simples 
de crédito (ESC)
Foi publicada no dia 25/04/2019 a Lei Comple-
mentar nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito (ESC) e instituiu o Inova 
Simples.

Neste artigo irei analisar apenas o regime 
jurídico da Empresa Simples de Crédito (ESC). 
Anteriormente, num post, examinei os princi-
pais aspectos do Inova Simples.

Empresa Simples de Crédito (ESC)
A LC 167/2019 autorizou que as pessoas natu-
rais ou jurídicas constituam empresas simples 
de crédito. Vamos entender melhor.

O que é a Empresa Simples de Crédito?

A Empresa Simples de Crédito (ESC) consiste em...

• uma “empresa” 
• constituída por pessoas naturais
• com a finalidade de...
• conceder empréstimos, 
• realizar financiamentos ou 
• fazer o desconto (“compra”) de títulos de crédito,
• prestando esses serviços em favor de... 
• microempreendedores individuais, 
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte.

A ECT é, portanto, uma empresa que empresta 
dinheiro para microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Finalidade da lei

As atividades desempenhadas pela ESC já 
podiam ser realizadas pelas instituições finan-
ceiras. No entanto, o legislador previu a figura 
da ESC porque os microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empresas de pequeno 
porte encontram muita dificuldade de conseguir 
linhas de crédito junto aos bancos.

Assim, o objetivo da criação da ESC foi o de 
facilitar a obtenção de crédito por parte desses 
empresários.

Âmbito municipal ou distrital

A ESC possui âmbito municipal ou distrital. Isso 
significa que a ESC atua exclusivamente no 
Município de sua sede e em Municípios limítrofes.

Se for uma ESC localizada no Distrito Federal, 
ela poderá atuar em todo o Distrito Federal e 

em Municípios limítrofes de outros Estados (ex: 
Luziânia/GO). Isso porque o Distrito Federal não 
é dividido internamente em Municípios (art. 32 
da CF/88).

Vale ressaltar que, apesar disso não estar 
expresso na lei, a ESC não pode ter filiais em 
outros Municípios porque seria uma forma de 
burlar a atuação municipal da empresa.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
duas ESCs?

NÃO. A mesma pessoa natural não poderá 
participar de mais de uma ESC, ainda que locali-
zadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial.

É possível que uma pessoa natural seja sócia de 
uma ESC e de uma factoring?

SIM. Não há qualquer vedação nesse sentido.

Atividades desenvolvidas pela ESC

• empréstimo
• financiamento e
• desconto de títulos de crédito.

O objeto social da ESC deverá ser exclusivamen-
te essas atividades.

Vale ressaltar que o desconto de títulos consis-
te, na verdade, em uma operação de emprésti-
mo no qual o título de crédito servirá como 
“garantia” para a ESC.

Assim, podemos resumir as atividades da ESC 
em uma só: conceder crédito.

Recursos próprios

A ESC somente pode realizar suas atividades 
(empréstimo, financiamento e desconto de 
títulos de crédito) com recursos próprios. Em 
outras palavras, não pode emprestar dinheiro 
de terceiros.

Nesse ponto, ela se diferencia das instituições 
financeiras porque estas podem fazer a capta-
ção, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros.

Contrapartes (pessoas com quem a ESC pode 
celebrar os contratos)

A ESC somente pode ter como clientes:

• microempreendedores individuais
• microempresas e 
• empresas de pequeno porte, assim definidas 
conforme a LC 123/2006 (Lei do Simples).

Forma empresarial

A ESC somente pode adotar a forma de: 

• empresa individual de responsabilidade limita-
da (EIRELI); 
• empresário individual ou 
• sociedade limitada constituída exclusivamente 
por pessoas naturais.

Nome empresarial
O nome empresarial da ESC deverá conter a 
expressão “Empresa Simples de Crédito”.

Não pode utilizar a palavra “banco”, “instituição 
financeira”, “caixa econômica” etc.
A ESC não pode utilizar em seu nome empresa-
rial ou em qualquer outro texto de divulgação 
de suas atividades, a expressão “banco” ou 
qualquer outra nomenclatura que seja empre-
gada para identificar as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O objetivo é evitar confusões. A ESC não é uma 
instituição financeira.

Capital social
Não existe um capital social mínimo para a ESC.

No entanto, o valor total das operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de 

títulos de crédito da ESC não poderá ser supe-
rior ao capital realizado. Assim, se a ESC tiver 
um capital social de R$ 800 mil, o valor total das 
operações que realizar não poderá ultrapassar 
esse valor.

O capital inicial da ESC e os posteriores aumen-
tos de capital deverão ser realizados integral-
mente em moeda corrente. Isso significa que o 
capital social da ESC somente poderá ser inte-
gralizado em dinheiro, jamais em outros bens 
(ex: carro, imóvel etc).

Vedações
É vedada à ESC a realização de:

1) qualquer CAPTAÇÃO DE RECURSOS, em nome 
próprio ou de terceiros. Isso porque essa ativi-
dade é própria das instituições financeiras.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86:

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza-
ção, ou com autorização obtida mediante 
declaração (Vetado) falsa, instituição finan-
ceira, inclusive de distribuição de valores 
mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa.

2) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, na qualidade de 
credora, com entidades integrantes da adminis-
tração pública direta, indireta e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Em caso de descumprimento desta vedação, os 
responsáveis pela ESC poderão ser acusados do 
crime previsto no art. 9º da LC 167/2019, que 
será visto mais a frente.

 

Receita bruta anual
A receita bruta anual da ESC não poderá exce-
der o limite de receita bruta para Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) definido na LC 123/2006 
(Lei do Simples Nacional): até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

Considera-se receita bruta a remuneração 
auferida pela ESC com a cobrança de juros, 
inclusive quando cobertos pela venda do valor 
do bem objeto de alienação fiduciária.

Condições
Ao realizar suas operações de empréstimo, 
financiamento e desconto de títulos de crédito, 
a ESC deverá observar as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode ocorrer 
por meio de juros remuneratórios, vedada a 
cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo 
sob a forma de tarifa;

II - a formalização do contrato deve ser realizada 
por meio de instrumento próprio, cuja cópia 
deverá ser entregue à contraparte da operação;

III - a movimentação dos recursos deve ser 
realizada exclusivamente mediante débito e 
crédito em contas de depósito de titularidade 
da ESC e da pessoa jurídica contraparte na 
operação.

Alienação fiduciária (importante!)
A ESC poderá utilizar o instituto da alienação 
fiduciária em suas operações de empréstimo, de 
financiamento e de desconto de títulos de crédito.

Bancos de dados da ESC
A ESC deverá providenciar a anotação, em 
bancos de dados, de informações de adimple-
mento e de inadimplemento de seus clientes, na 
forma da legislação em vigor.

Registro das operações da ESC
A ESC deverá fazer o registro das operações que 
realizar, registro esse feito em uma entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Esse registro é condição de validade das opera-
ções realizadas pela ESC, ou seja, caso não seja 
feito, tais operações são nulas.

Para fins estatísticos e de controle macropruden-
cial do risco de crédito, o Banco Central pode ter 
acesso a essas informações registradas, não 
constituindo isso violação ao dever de sigilo. 

Limitações dos juros
A ESC é remunerada por meio de juros remune-
ratórios, vedada a cobrança de quaisquer 
outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa.

Em outras palavras, o único valor que a ESC 
pode exigir das pessoas com que ela contratar 
são os juros remuneratórios.

É preciso chamar a atenção para um ponto 
muito importante.

A Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e o art. 
591 do Código Civil estabelecem algumas limita-
ções à cobrança de juros:

Lei da Usura
Art. 1º É vedado, e será punido nos termos 
desta lei, estipular em quaisquer contratos 
taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
legal (...)

Código Civil
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, 
permitida a capitalização anual.

Assim, por exemplo, se um particular vai fazer 
um mútuo feneratício (empréstimo de dinheiro 
a juros), ele não pode cobrar juros superiores à 
taxa de juros legais (art. 406 do CC). A taxa de 
juros legais é a SELIC.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

NÃO. O STJ possui o entendimento de que os 
juros remuneratórios cobrados pelos bancos não 
estão sujeitos aos limites impostos pela Lei de 
Usura (Decreto nº 22.626/33), pelo Código Civil ou 
por qualquer outra lei. Em outras palavras, não 
existe lei limitando os juros que são cobrados 
pelos bancos (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Existe também uma súmula antiga do STF que 
afirma isso:

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de 
juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públi-
cas ou privadas, que integram o sistema 
financeiro nacional.

Diante da ausência de lei que imponha limites 
aos juros cobrados pelas instituições financei-
ras, o STJ construiu a seguinte regra: os juros 
cobrados pelos bancos devem utilizar como 
índice a taxa média de mercado, que é calculada 
e divulgada pelo Banco Central (BACEN) em sua 
página na internet.

As limitações de juros previstas na Lei da Usura e 
no art. 591 do CC são aplicáveis às instituições 
financeiras?

Também NÃO. Tais limitações não se aplicam à 
ESC, conforme prevê expressamente o art. 5º, § 
4º da LC 167/2019:

Art. 5º (...)

§ 4º Não se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), 
e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 

Assim, se a ESC for realizar um empréstimo 
(mútuo), assim como ocorre com as instituições 
financeiras, ela não precisa obedecer às regras 
da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil.

Juros compensatórios
O art. 5º, I, da LC 167/2019 estabelece o seguinte:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

Com base nessa previsão, podemos dizer que a 
ESC está proibida de cobrar juros moratórios?

O tema é polêmico, mas penso que a resposta é 
não.

É preciso relembrar inicialmente a diferença 
entre os juros moratórios e os juros compensa-
tórios.

Desse modo, penso que é possível sim que a 
ESC cobre juros moratórios e correção monetá-
ria em caso de atraso no pagamento do 
empréstimo ou financiamento. Isso porque o 
art. 395 do Código Civil é perfeitamente aplicá-
vel para a relacional obrigacional celebrada 
entre a ESC e a contraparte:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuí-
zos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.

Assim, entendo que o inciso I do art. 5º refere-se, 
portanto, ao período de normalidade contratual, 
ou seja, para o caso de as partes estarem cum-

prindo regularmente suas obrigações. Em caso 
de inadimplemento, deve-se recorrer aos disposi-
tivos da legislação civil que tratam sobre a mora.

Em provas de concurso, contudo, recomendo 
que fique com a redação literal do art. 5º, I, da 
LC 167/2019, que se transcreve novamente:

Art. 5º Nas operações referidas no art. 1º 
desta Lei Complementar, devem ser obser-
vadas as seguintes condições:

I - a remuneração da ESC somente pode 
ocorrer por meio de juros remuneratórios, 
vedada a cobrança de quaisquer outros 
encargos, mesmo sob a forma de tarifa;

(...)

As instituições financeiras estão submetidas ao 
processo de falência e recuperação judicial previsto 
na Lei nº 11.101/2005?

Em princípio, NÃO. As instituições financeiras, 
quando quebram, submetem-se a um processo 
especial de “falência”, que não é chamado de 
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”.*

O processo de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras é regido pela Lei n° 
6.024/74 e apenas subsidiariamente será aplica-
da a Lei de Falências.

Por essa razão, a doutrina afirma que as institui-
ções financeiras estão parcialmente excluídas 
do regime falimentar previsto na Lei nº 
11.101/2005.

* Durante o processo de liquidação extrajudi-
cial, podem surgir duas situações nas quais o 
Banco Central poderá autorizar que o liquidante 
requeira a falência da instituição financeira:

1) se o ativo da entidade não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos crédi-
tos quirografários; ou

2) quando houver fundados indícios de crimes 
falimentares.

Isso está previsto no art. 21, “b”, da Lei nº 
6.024/74. Nestes casos, encerra-se a liquidação 
extrajudicial e se inicia um processo judicial de 
falência da instituição financeira.

E as ESCs? As ESCs estão submetidas ao processo 
de falência e recuperação judicial previsto na Lei 
nº 11.101/2005? 

SIM. Segundo prevê o art. 7º da LC 167/2019:

Art. 7º As ESCs estão sujeitas aos regimes 
de recuperação judicial e extrajudicial e ao 
regime falimentar regulados pela Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de 
Falências).

Escrituração contábil
A ESC deverá manter escrituração com obser-
vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

A Empresa Simples de Crédito pode se enquadrar 
no Simples Nacional?

NÃO. 

O Simples Nacional é um regime unificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estando previsto na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos 
(federais, estaduais e municipais) mediante um 
único pagamento, calculado sobre um percentu-
al de sua receita bruta.

O objetivo do Simples é fazer com que as micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
tenham um regime jurídico simplificado e 
favorecido, com menos burocracia e menor 
carga tributária.

O tratamento diferenciado para microempresas 
e empresas de pequeno porte é um manda-
mento constitucional, previsto no art. 146, III, 
“d”, art. 170, IX e art. 179, da CF/88.

A inclusão do contribuinte na sistemática do 
Simples Nacional exige o preenchimento de 
determinadas condições.

O art. 17 da LC 123/2006 traz uma lista de 
situações nas quais a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte não poderão reco-
lher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional.

As Empresas Simples de Crédito (ESCs) não 
podem aderir ao Simples. A LC 167/2019 acres-
centou expressamente essa proibição no inciso I 
do art. 17 da LC 123/2006:

Assim, cuidado para não se confundir com o nome. A Empresa Simples de Crédito (ESC) não tem 
nenhuma relação com o Simples Nacional.

Crime

A LC 167/2019 acrescenta, em seu art. 9º, um novo crime, nos seguintes termos:

Art. 9º Constitui crime o descumprimento do disposto no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no 
caput do art. 5º desta Lei Complementar.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vigência

A LC 167/2019 entrou em vigor na data de sua publicação (25/04/2019). 

É constitucional lei estadual que 
preveja o cargo em comissão de 
Procurador-Geral da universidade 
estadual

É constitucional lei estadual que preveja o 
cargo em comissão de Procurador-Geral 
da universidade estadual. Esta previsão 
está de acordo com o princípio da autono-
mia universitária (art. 207 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade de lei esta-
dual que imponha obrigações 
contratuais para seguradoras

É inconstitucional lei estadual que discipli-
ne as obrigações contratuais relativas a 
seguros de veículos e regras de registro, 
desmonte e comercialização de veículos 
sinistrados.

Esta lei estadual viola a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil, seguros, trânsito e transporte 
(art. 22, I, VII e XI, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

Viola o art. 132 da CF/88 norma da 
Constituição Estadual que preveja 
que a representação judicial e 
consultoria jurídica da PGE ficará 
restrita ao Poder Executivo

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que a Procura-
doria Geral do Estado ficará responsável 
pelas atividades de representação judicial 
e de consultoria jurídica apenas “do Poder 
Executivo”. 

Essa previsão viola o princípio da unicida-
de da representação judicial dos Estados 
e do Distrito Federal.

De acordo com o art. 132 da CF/88 as 
atribuições da PGE não ficam restritas ao 
Poder Executivo, abrangendo também os 
demais Poderes.

STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Inconstitucionalidade da previsão 
de procuradores autárquicos e de 
advogados de fundação

É inconstitucional dispositivo de Constitui-
ção Estadual que preveja que os procura-
dores autárquicos e os advogados de 
fundação terão competência privativa 
para a representação judicial e o assesso-
ramento jurídico dos órgãos da Adminis-
tração Estadual Indireta aos quais vincula-
dos, e que, para os efeitos de incidência 
de teto remuneratório, eles serão consi-
derados “procuradores”, nos termos do 
art. 37, XI, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4449/AL, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27 e 28/3/2019 
(Info 935).

Configura conflito federativo a 
ação na qual a União e o Estado-
-membro, em polos antagônicos, 
discutem os limites das competên-
cias previstas no art. 177, IV e no 
art. 25, § 2º da CF/88

Compete ao STF processar e julgar “as 
causas e os conflitos entre a União e os 
Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta” (art. 
102, I, “f”, da CF/88).

O STF confere interpretação restritiva a 
esse dispositivo e entende que, para se 
caracterizar a hipótese do art. 102, I, “f”, da 
CF/88 é indispensável que, além de haver 
uma causa envolvendo União e Estado, 
essa demanda tenha densidade suficiente 
para abalar o pacto federativo. Em outras 
palavras, não é qualquer causa envolven-
do União contra Estado que irá ser julgada 
pelo STF, mas somente quando essa 
disputa puder resultar em ofensa às 
regras do sistema federativo.

Configura conflito federativo a ação na 
qual a União e o Estado-membro, em 
polos antagônicos, discutem se determi-
nado projeto se enquadra como atividade 
de transporte de gás canalizado (art. 177, 
IV, da CF/88) ou fornecimento de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).

STF. 2ª Turma. Rcl 4.210/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 
26/3/2019 (Info 935).

É vedada a retenção de honorá-
rios advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferen-
ças do FUNDEF

É vedada a retenção de honorários advo-
catícios contratuais sobre crédito relativo 
a diferenças do FUNDEF.

Os valores relacionados ao FUNDEF, hoje 
FUNDEB, encontram-se constitucional e 
legalmente vinculados ao custeio da 
educação básica e à valorização do seu 
magistério, sendo vedada a sua utilização 
em despesa diversa, tais como honorários 
advocatícios contratuais.

Ex: determinado Município do interior do 
Estado ajuizou ação contra a União com o 
objetivo de conseguir o repasse integral de 
verbas do FUNDEF. Como o Município não 
possuía procuradores municipais concur-
sados, foi contratado um escritório de 
advocacia privado para patrocinar a causa. 
No contrato assinado com os advogados 
ficou combinado que, se o Município 
vencesse a demanda, pagaria 20% do valor 
da causa ao escritório. O pedido foi julgado 
procedente e transitou em julgado. O 
Município requereu, então, que 20% do 
valor da condenação (verbas do FUNDEF a 
serem pagas pela União) fosse separado 
para pagamento dos honorários contratu-
ais dos advogados que atuaram na causa, 
nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 
Esse pedido não deve ser acolhido. Não é 
possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 
8.906/1994 nas execuções contra a União 
em que se persigam quantias devidas ao 
FUNDEF/FUNDEB, devendo o advogado 
credor buscar a satisfação de seu crédito 
por outros meios.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.703.697-PE, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 10/10/2018 
(Info 643).

É possível a cumulação da verba 
honorária fixada nos embargos 
à execução com a arbitrada na 
própria execução contra a Fazen-
da Pública, vedada a compensa-
ção entre ambas

Os embargos do devedor são ação de 
conhecimento incidental à execução, 
razão porque os honorários advocatícios 
podem ser fixados em cada uma das duas 
ações, de forma relativamente autônoma, 
respeitando-se os limites de repercussão 
recíproca entre elas, desde que a cumula-
ção da verba honorária não exceda o 
limite máximo previsto no § 3º do art. 20 
do CPC/1973. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

 
Inexiste reciprocidade das obrigações ou 
de bilateralidade de créditos (pressupos-
tos do instituto da compensação, art. 368 
do Código Civil), o que implica a impossi-
bilidade de se compensarem os honorá-
rios fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de 
execução.

STJ. Corte Especial. REsp 1.520.710-SC, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
18/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

(In)aplicabilidade do incidente 
de desconsideração da personali-
dade jurídica na execução fiscal

Não é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) no 
processo de execução fiscal no caso em 
que a Fazenda Pública exequente preten-
de alcançar pessoa distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execu-
ção, mas cujo nome consta na Certidão de 
Dívida Ativa, após regular procedimento 
administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco 
demonstre a responsabilidade, na quali-
dade de terceiro, em consonância com os 
arts. 134 e 135 do CTN.

Por outro lado, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica devedo-
ra para o redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o 
mesmo grupo econômico, mas que não 
foi identificada no ato de lançamento 
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se 
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 
135 do CTN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 
(Info 643).

Transportadora pode ser conde-
nada, em ACP, a não trafegar 
com excesso de peso nas rodo-
vias, sob pena de multa civil 
(astreinte), e, além disso, ser 
condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos e 
danos materiais

Transportadora que constantemente 
descumpre o Código de Trânsito e trafega 
com seus veículos com cargas acima do 
peso permitido pode ser condenada ao 
pagamento de danos morais coletivos e 
danos materiais.

O tráfego de veículos com excesso de 
peso gera responsabilidade civil em razão 
dos danos materiais às vias públicas e do 
dano moral coletivo consistente no agra-
vamento dos riscos à saúde e à segurança 
de todos.

Neste caso, além da condenação a pagar a 
indenização, a transportadora também 
poderá ser condenada a não mais trafegar 
com excesso de peso, sendo viável a 
aplicação de multa civil (astreinte), como 
medida coercitiva, mesmo que já tenham 
sido imputadas as multas administrativas 
previstas no CTB.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017 
(Info 643). 

Se a parte ajuizou ação urgente 
sem juntar procuração (art. 37 do 
CPC/1973), ela também poderá, 
dentro do prazo de 15 dias previs-
to neste dispositivo, interpor 
recurso sem procuração 

É admissível, em caso de urgência, nos 
termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, 
§ 1º, do CPC/2015), a regularização da 
representação processual do autor/agra-
vante, em segunda instância, a partir do 
translado do instrumento de procuração a 
ser juntado na origem no prazo assinado 
em lei.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.265.639-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
12/12/2018 (Info 643).

A Súmula 410 do STJ continuou 
válida mesmo após a edição das 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006 
e mesmo depois que entrou em 
vigor o CPC/2015

É necessária a prévia intimação pessoal do 
devedor para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer antes e após a edição das Leis nº 
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 
Súmula n. 410 do STJ.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal 
do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 
19/12/2018 (Info 643).

Caso a parte faça o requerimento 
da gratuidade da justiça no recur-
so e o relator indefira o pedido, 
deverá intimar o recorrente para 
realizar o preparo antes de decre-
tar a deserção

O interessado deverá ser intimado para a 
realização do preparo recursal nas hipóte-
ses de indeferimento ou de não processa-
mento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido é o art. 99, § 7º do 
CPC/2015:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade 
da justiça em recurso, o recorrente estará 
dispensado de comprovar o recolhimento 
do preparo, incumbindo ao relator, neste 
caso, apreciar o requerimento e, se inde-
feri-lo, fixar prazo para realização do 
recolhimento.

STJ. Corte Especial. EAREsp 742.240-MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
19/09/2018 (Info 643).

A decisão interlocutória que rejei-
ta a ocorrência de prescrição ou 
decadência é uma decisão de 
mérito, que enseja a agravo de 
instrumento com base no inciso II 
do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que afasta (rejei-
ta) a alegação de prescrição é recorrível, 
de imediato, por meio de agravo de instru-
mento com fundamento no art. 1.015, II, 
do CPC/2015. Isso porque se trata de 
decisão de mérito.

Embora a ocorrência ou não da prescrição 
ou da decadência possam ser apreciadas 
somente na sentença, não há óbice para 
que essas questões sejam examinadas 
por intermédio de decisões interlocutó-
rias, hipótese em que caberá agravo de 
instrumento com base no art. 1.015, II, do 
CPC/2015, sob pena de formação de coisa 
julgada material sobre a questão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.756-MG, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 
19/02/2019 (Info 643).

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação 
prevê o cabimento de uma ação diversa

Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que 
apenas homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma 
ação judicial na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.

É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.

É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento 
de uma ação diversa.

STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).
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DIREITO AMBIENTAL

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de 
preservação permanente previstas pelo Código Florestal

A legislação municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos 
cursos d'água, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal.

A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas 
intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o 
patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental).

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).

Compre
aqui!

Compre
aqui!

https://www.vorne.com.br/cursos/curso-intensivo-trf-regiao-155.html
https://www.editorajuspodivm.com.br/compre-por-colecao/dizer-o-direito

