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Lei 13.871/2019: autor de violência 
doméstica deve ressarcir os gastos 
do poder público com a assistência à saúde da vítima  
e com os dispositivos de segurança utilizados para  
evitar nova agressão

Assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar

o art. 9º da Lei nº 11.340/2006 prevê que a mulher vítima de violência doméstica deverá receber a  
devida assistência a ser prestada no âmbito:

• da saúde;

• da assistência social;

• e da segurança pública.

Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articu-
lada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Úni-
co de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, 
e emergencialmente quando for o caso.

§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e 
familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal.
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§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua inte-
gridade física e psicológica:

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até 
seis meses.

§ 3º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos 
benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contra-
cepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos 
de violência sexual.

Novo § 4º do art. 9º

Ressarcimento dos gastos com os serviços de saúde 
prestados à mulher

A Lei nº 13.871/2019 acrescenta o § 4º ao art. 9º 
da Lei Maria da Penha prevendo o seguinte:

O agente que... 

• por ação ou omissão, 

• causar 

• lesão, 

• violência (física, sexual ou psicológica) e 

• dano (moral ou patrimonial) ...

• a mulher

• fica obrigado a ressarcir todos os danos causados.

Quando se fala em ressarcir todos os danos causa-
dos, isso significa que o agressor tem o dever, in-
clusive, de pagar ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
as despesas que foram realizadas com os serviços 
de saúde prestados para o total tratamento da víti-
ma em situação de violência doméstica e familiar.

Ex: custos com cirurgia, com medicamentos, com 
atendimento de psicóloga etc.

Assim, mesmo o SUS sendo um serviço ofereci-
do gratuitamente à população, o agressor tem o 
dever de ressarcir os gastos que o poder público 
teve com isso. 

O legislador entendeu que não é “justo” que 
toda a coletividade tenha que arcar as despesas 
que o poder público teve com o tratamento da 
vítima considerando que o responsável por isso 
foi o agressor. Logo, o Estado cumpre seu papel 
e presta toda a assistência à vítima. No entanto, 
posteriormente, cobra esse valor do real causa-
dor dos gastos.

Como se calculará o valor desses tratamentos?

Esse ressarcimento será feito de acordo com os 
valores previstos na tabela do SUS.

Ex: se a vítima quebrou o braço em decorrên-
cia das agressões, o agente terá que pagar os 
custos de um atendimento médico, do gesso, 
dos exames e demais gastos necessários para o 
procedimento.
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Fundo de Saúde

Os recursos arrecadados serão recolhidos ao Fun-
do de Saúde do ente federado responsável pelas 
unidades de saúde que prestarem os serviços. 

Ex: se a mulher foi atendida em um hospital da 
rede estadual de saúde, os valores pagos pelo 
agressor irão ser revertidos para o Fundo Esta-
dual de Saúde.

Caso não pague voluntariamente, o ente que 
custeou às despesas (União, Estado, DF ou Muni-
cípio) deverá ajuizar ação de indenização contra 
ele o agressor.

Os gastos que a vítima teve em hospitais particula-
res, também deverão ser ressarcidos?

SIM. No entanto, esse não foi o objetivo do novo 
§ 4º. Isso porque nunca houve dúvidas de que o 
agressor tinha que indenizar as despesas que a 
própria vítima teve que desembolsar. Esse dever 
decorre das regras ordinárias de responsabilida-
de civil.

A grande novidade da Lei nº 13.871/2019 foi exigir 
do causador da agressão os gastos que o Poder 
Público teve com a assistência integral da vítima.

Redação do § 4º

Veja a redação do novo dispositivo:

§ 4º  Aquele que, por ação ou omissão, causar 
lesão, violência física, sexual ou psicológica 
e dano moral ou patrimonial a mulher fica 
obrigado a ressarcir todos os danos causados, 
inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos 
relativos aos serviços de saúde prestados 
para o total tratamento das vítimas em situa-
ção de violência doméstica e familiar, recolhi-
dos os recursos assim arrecadados ao Fundo 
de Saúde do ente federado responsável pelas 
unidades de saúde que prestarem os serviços.

Novo § 5º do art. 9º

Mecanismos para evitar a aproximação do agressor 
em relação à vítima

É comum que o autor da violência doméstica, mes-
mo já sabendo que as autoridades estão apurando 
o crime praticado, tente procurar novamente a víti-
ma, seja sob a alegação de que quer se desculpar, 
seja com o objetivo declarado de se vingar.

Justamente por isso a Lei nº 11.340/2006 prevê 
que poderão ser concedidas medidas protetivas 
de urgência, sendo a mais comum delas a deter-
minação imposta pelo juiz no sentido de que o 
agressor não deve se aproximar da vítima (art. 
22, III, “a”).

O agressor que descumprir essa medida pode 
ter a prisão preventiva decretada (art. 313, III, do 
CPP), além de responder por novo crime, previsto 
no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Ocorre que, mesmo com isso tudo, ainda as-
sim são frequentes os casos em que o agressor 
descumpriu a medida imposta, aproximou-se da 
ofendida buscando uma reconciliação e, como a 
vítima se recusou, acabou sendo morta.

Diante desse cenário, percebeu-se que, por se 
tratarem de crimes passionais, não basta a amea-
ça de sanção. É necessário utilizar a tecnologia 
para proteger a vítima evitando a aproximação 
mesmo que o agressor tente isso.

“Botão do pânico”

Um exemplo desse mecanismo de proteção das 
vítimas de violência doméstica é o chamado 
“botão do pânico”, desenvolvido pelo Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo em conjunto com o Mu-
nicípio de Vitória (ES) e com o Instituto Nacional 
de Tecnologia Preventiva (INTP).
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Trata-se de um equipamento fornecido para mu-
lheres que estão sob medida protetiva e que pode 
ser acionado caso o agressor não mantenha a 
distância mínima determinada na decisão judicial.

Assim, se o agressor se aproxima da vítima, esta 
poderá acionar o “botão do pânico” e o equipa-
mento, que conta com um GPS, enviará imediata-
mente a localização da mulher para uma central 
de monitoramento, de forma que uma equipe da 
polícia será enviada ao local a fim de garantir a se-
gurança da mulher e eventual prisão do agressor.

O aparelho também inicia um 
sistema de gravação do áudio 
ambiente, que fica armazenado 
e poderá ser usado, judicial-
mente, contra o agressor.  
Acesse para mais informações: 

Essa experiência tem sido adotada em outros 
Estados.

Tornozeleira eletrônica com dispositivo de aproxi-
mação que fica com a mulher 

Outro exemplo de tecnologia preventiva para a 
proteção da mulher vítima de violência domésti-
ca são as tornozeleiras eletrônicas. No entanto, 
além de o agressor ficar com a tornozeleira, a 
vítima utiliza também um dispositivo por meio do 
qual se o indivíduo se aproximar da mulher em 
distância inferior àquela que é permitida, a vítima 
e as autoridades são informadas, podendo assim 
garantir a sua segurança.

Ressarcimento dos gastos com esses dispositivos

Esses dispositivos tecnológicos de proteção 
preventiva da mulher acarretam despesas, tan-
to no momento do seu desenvolvimento como 
manutenção.

A Lei nº 13.871/2019 acrescenta o § 5º ao art. 9º 
da Lei Maria da Penha prevendo que o agressor 
terá que ressarcir os custos com tais dispositivos 
de segurança, caso eles tenham que ser empre-
gados para proteção da vítima.

Veja a redação do parágrafo inserido:

§ 5º Os dispositivos de segurança destinados 
ao uso em caso de perigo iminente e disponi-
bilizados para o monitoramento das vítimas 
de violência doméstica ou familiar amparadas 
por medidas protetivas terão seus custos res-
sarcidos pelo agressor.

Novo § 6º do art. 9º

A Lei nº 13.871/2019 acrescenta o § 6º ao art. 9º 
com três importantes informações:

1) O ressarcimento não poderá importar ônus de 
qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos 
seus dependentes

Isso significa que, se o agressor for casado com 
a vítima ou com ela tiver filhos, o ressarcimento 
terá que ser feito pelo agente com seu patrimô-
nio próprio, não podendo utilizar o dinheiro que 
seria comum do casal ou dos filhos.

Ex: João agrediu fisicamente sua esposa Laura; 
em virtude das agressões, Laura teve que fazer 
uma cirurgia de emergência em um hospital pú-
blico, para onde foi levada; João terá que ressar-
cir os custos com o atendimento médico e hos-
pitalar feito em Laura; suponhamos que João e 
Laura, casados em comunhão universal de bens, 
tinham um investimento financeiro de R$ 100 
mil; Laura terá direito aos seus R$ 50 mil e João 
pagará o ressarcimento com a sua parte, ou seja, 
com os seus R$ 50 mil.

http://www.tjes.jus.br/botao-do-panico-dispositivo-de-seguranca-que-ajuda-a-proteger-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-completa-6-anos/
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2) O fato de o agressor ter feito o ressarcimento não 
configura atenuante

O art. 65 do Código Penal traz uma lista de cir-
cunstâncias atenuantes. 

O inciso III, “b”, deste artigo prevê o seguinte:

Art. 65. São circunstâncias que sempre ate-
nuam a pena:
(...)
III - ter o agente:

b) procurado, por sua espontânea vontade e 
com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe 
ou minorar-lhe as consequências, ou ter, an-
tes do julgamento, reparado o dano;

O agressor que faz o ressarcimento poderia pre-
tender invocar essa atenuante. Antevendo isso, o 
legislador incluiu no § 6º do art. 9º a proibição de 
que o juiz utilize o ressarcimento feito pelo agres-
sor como uma circunstância atenuante.

3) O ressarcimento não enseja possibilidade de 
substituição da pena aplicada

O ressarcimento de que tratam os §§ 4º e 5º do 
art. 9º não configura pena restritiva de direitos.

Assim, o fato de o agente ter feito esse ressarci-
mento não implica qualquer alteração na pena 
aplicada.

Aliás, o art. 17 da Lei nº 11.340/2006 afirma que 
“é vedada a aplicação, nos casos de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, de penas de 
cesta básica ou outras de prestação pecuniária, 
bem como a substituição de pena que implique o 
pagamento isolado de multa.”

Nesse sentido:

Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contra-
venção penal contra a mulher com violência 
ou grave ameaça no ambiente doméstico 
impossibilita a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos.

Vigência

As alterações promovidas pela Lei nº 13.871/2019 
somente entram em vigor no dia 02/11/2019 (art. 
1º da LINDB).
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Lei 13.870/2019: A autorização para posse de arma  
de fogo abrange toda a extensão do imóvel rural  
(e não apenas a sede da propriedade)

Certificado de Registro de Arma de Fogo

Depois de cumpridos os requisitos legais e expe-
dida a autorização de compra de arma de fogo 
pelo SINARM, o interessado deverá requerer da 
Polícia Federal o certificado de registro de arma 
de fogo. 

Esse certificado conferirá ao titular da arma de 
fogo o direito de possuí-la no interior de sua resi-
dência ou domicílio, ou dependência desses, ou, 
ainda, no local de trabalho, desde que seja ele o 
titular ou o responsável legal pelo estabelecimen-
to. Veja o que diz o caput do art. 5º:

Art. 5º O certificado de Registro de Arma de 
Fogo, com validade em todo o território na-
cional, autoriza o seu proprietário a manter a 
arma de fogo exclusivamente no interior de 
sua residência ou domicílio, ou dependência 
desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, 
desde que seja ele o titular ou o responsável 
legal pelo estabelecimento ou empresa.

§ 1º O certificado de registro de arma de fogo 
será expedido pela Polícia Federal e será pre-
cedido de autorização do Sinarm.

(...)

Posse x porte de arma de fogo

Vale aqui relembrar a diferença entre posse e 
porte de arma de fogo.

Requisitos para aquisição de arma de fogo

O Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) 
prevê, em seu art. 4º, uma série de requisitos 
para que a pessoa possa adquirir uma arma de 
fogo de uso permitido:

Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso per-
mitido o interessado deverá, além de declarar 
a efetiva necessidade, atender aos seguintes 
requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apre-
sentação de certidões negativas de antece-
dentes criminais fornecidas pela Justiça Fede-
ral, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar 
respondendo a inquérito policial ou a proces-
so criminal, que poderão ser fornecidas por 
meios eletrônicos; 

II – apresentação de documento comprobató-
rio de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de 
aptidão psicológica para o manuseio de arma 
de fogo, atestadas na forma disposta no regu-
lamento desta Lei.
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POSSE PORTE

Se o indivíduo tem direito à posse, significa que 
ele está autorizado a manter a arma de fogo exclu-
sivamente no 

• interior de sua residência ou domicílio; ou

• no seu local de trabalho (desde que seja ele o titu-
lar ou o responsável legal pelo estabelecimento ou 
empresa).

Se o indivíduo tem direito ao porte, significa que 
ele está autorizado a carregar consigo a arma de 
fogo mesmo em outros ambientes que não sejam 
a sua residência ou trabalho.

A autorização para posse é concedida por meio de 
certificado expedido pela Polícia Federal, precedi-
do de cadastro no Sinarm.

A autorização para o porte de arma de fogo de 
uso permitido é de competência da Polícia Federal 
e somente será concedida após autorização do 
Sinarm.

É necessário que o interessado cumpra os requisi-
tos previstos no art. 4º da Lei nº 10.826/2003.

É necessário que o interessado cumpra os requisi-
tos previstos no art. 10, § 1º, da Lei nº 10.826/2003.

O titular deste direito recebe um documento cha-
mado “certificado de registro de arma de fogo”.

O titular deste direito recebe um documento cha-
mado “porte de arma de fogo”.

O indivíduo que possui ou mantém arma de fogo, 
acessório ou munição (de uso permitido) em sua 
residência ou trabalho, sem que tivesse autori-
zação para isso (sem que tivesse certificado da 
Polícia Federal), comete o crime de posse irregular 
de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

O indivíduo que é encontrado com arma de fogo, 
acessório ou munição (de uso permitido) fora de 
sua residência ou local de trabalho sem que tives-
se autorização para isso (sem que tivesse porte de 
arma), comete o crime de porte ilegal de arma de 
fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

Posse de arma de fogo para indivíduo que mora em 
zona rural

É comum que a Polícia Federal conceda certifica-
do de registro de arma de fogo para pessoas que 
moram em zona rural, tendo em vista que geral-
mente atendem aos requisitos do art. 4º da Lei nº 
10.826/2003.

Assim, essas pessoas ficam autorizadas a possuir 
arma de fogo em suas residências ou locais de 
trabalho.

Ocorre que a estrutura do imóvel rural é diferente 
dos imóveis urbanos. Isso porque no imóvel rural 
é comum haver um local onde a família efetiva-
mente mora, ou seja, onde dorme, faz as refei-
ções, onde é o banheiro etc. Esse local é a casa, 
que é conhecida como “sede da propriedade”/ 
“sede da fazenda”. No entanto, essa casa (sede da 
propriedade) é o menor local do terreno, existin-
do uma vasta área ao redor, onde os ocupantes 
do imóvel desenvolvem as atividades rurais, como 
plantações, criação de gado, de porcos, aves etc.
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Assim, a estrutura do imóvel rural é composta 
pela sede da fazenda e pelo terreno, sendo este 
último a maior extensão territorial.

O art. 5º da Lei nº 10.826/2003 afirma que o titular 
do certificado de Registro de Arma de Fogo tem o 
direito de manter a sua arma de fogo “exclusiva-
mente no interior de sua residência ou domicílio, 
ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de 
trabalho, desde que seja ele o titular ou o respon-
sável legal pelo estabelecimento ou empresa.”

Para mim, não havia dúvidas de que uma inter-
pretação teleológica permitia que concluíssemos 
que a autorização conferida pelo art. 5º abran-
gia tanto a sede da fazenda como o restante do 
terreno. No entanto, o legislador entendeu que 
seria mais adequado e seguro que essa interpre-
tação ficasse expressamente consignada na Lei 
e, portanto, inseriu um parágrafo ao art. 5º com 
essa informação. Confira:

Art. 5º (...)

§ 5º Aos residentes em área rural, para os fins 
do disposto no caput deste artigo, considera-
-se residência ou domicílio toda a extensão do 
respectivo imóvel rural. (Incluído pela Lei nº 
13.870/2019)

Ex: João possui uma fazenda de 2 mil hectares 
onde cria 10 mil cabeças de gado. Ele possui 
um certificado de registro de arma de fogo. Isso 
significa que ele pode ficar com sua espingarda 
dentro da casa onde mora com a família (sede da 
fazenda) e também pode andar com ela por toda 
a extensão dos 2 mil hectares de sua fazenda.

Vigência

A Lei nº 13.870/2019 entrou em vigor da data de 
sua publicação (18/09/2019).

Lei 13.872/2019: Direito  
de as mães amamentarem 
seus filhos durante a  
realização de concursos 
públicos federais

O que a Lei estabelece?

As mães que tenham filho de até 6 meses de ida-
de possuem direito de ter um tempo para ama-
mentar a criança durante a realização do concur-
so público, compensando o tempo despendido 
na amamentação para que ela não “perca” esse 
período. 

Ex: se a prova está marcada para terminar 17h e 
a candidata amamentou durante 30 minutos, a 
prova, para ela, poderá durar até às 17h30min. 

Até 6 meses de idade

Esse direito só é assegurado se a criança tiver até 
6 meses de idade, considerado no dia da realiza-
ção da prova ou da etapa avaliatória.

A partir desse período, o legislador entende que 
o bebê já se alimenta por outros meios além do 
aleitamento materno.

A prova da idade será feita mediante declaração 
no ato de inscrição para o concurso e apresenta-
ção da respectiva certidão de nascimento duran-
te sua realização.

Lei aplicável apenas para concursos federais

Literalmente, a Lei nº 13.872/2019 só assegura 
esse direito para concursos federais.
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Essa omissão se explica porque existe uma reti-
cência do Congresso Nacional em editar normas 
que disciplinem os concursos públicos em nível 
estadual, distrital ou municipal por receio de que 
isso possa ser considerando inconstitucional já 
que se estaria invadindo a autonomia desses en-
tes. Nesse sentido, podemos citar, por exemplo, 
a Lei nº 12.990/2014, que previu cotas em concur-
sos públicos apenas nos concursos federais.

Concursos de quaisquer dos Poderes

Esse direito existe em concursos federais, de 
quaisquer dos Poderes (Executivo, Legislativo e 
Judiciário), abrangendo também os órgãos au-
tônomos que não se enquadram exatamente 
em nenhum desses Poderes, como o Ministério 
Público da União.

Prévia solicitação

A candidata deverá previamente solicitar esse 
direito à instituição organizadora.

Provas ou etapas avaliatórias

Esse direito à amamentação existe tanto durante 
as provas como nas demais etapas avaliatórias 
que não recebem o nome de prova, como, por 
exemplo, exames médicos ou psicotécnico.

E a criança fica esperando com quem no período 
em que a mãe estiver fazendo a prova?

A mãe deverá, no dia da prova ou da etapa ava-
liatória, indicar uma pessoa acompanhante que 
será a responsável pela guarda da criança duran-
te o período necessário.

A pessoa acompanhante somente terá acesso ao 
local das provas até o horário estabelecido para 
fechamento dos portões e ficará com a criança 
em sala reservada para essa finalidade, próxima 
ao local de aplicação das provas.

Qual é o tempo de amamentação?

A mãe terá o direito de fazer a amamentação a 
cada intervalo de 2 horas, por até 30 minutos, 
por filho.

O tempo despendido na amamentação será com-
pensado durante a realização da prova, em igual 
período. 

Mãe será acompanhada por fiscal

Durante o período de amamentação, a mãe será 
acompanhada por fiscal.

Editais deverão prever esse direito

Os editais dos concursos deverão prever expres-
samente esse direito estabelecendo um prazo 
para que a mãe manifeste seu interesse em 
exercê-lo.

Vigência

A Lei nº 13.872/2019 entra em vigor no dia 
18/10/2019.

Como funciona na prática, atualmente?

Alguns Estados possuem leis semelhantes. É o 
caso, por exemplo, da Lei 7.613/2012, do Pará. 
Nestas hipóteses, o edital do concurso já prevê 
esse direito.

Outros Estados e Municípios não possuem lei. 
Neste caso, mesmo havendo essa omissão, o 
edital deverá, obrigatoriamente, prever a possi-
bilidade de a candidata amamentar seu filho. No 
entanto, não existe um direito de a mãe candi-
data compensar esse tempo utilizado, ou seja, a 
mãe não terá direito a um tempo extra pelo fato 
de ter amamentado.
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Lei 13.873/2019: altera a lei 13.364/2016 para refor-
çar que as atividades de rodeio, vaquejada e laço 
são bens de natureza imaterial integrante do patri-
mônio cultural brasileiro

Lei 13.869/2019: Nova lei de abuso de autoridade

Lei 13.874/2019: Declaração de direitos de liberdade 
econômica.

Lei 13.875/2019: altera o § 2º do art. 63 do estatuto 
da oab para tratar dos prazos de exercício da pro-

fissão para participação nas eleições dos membros 
dos órgãos da OAB.

Lei 13.876/2019: Dispõe sobre honorários periciais 
em ações em que o inss figure como parte.

Lei 13.877/2019: altera as leis 9.096/95, 9.504/97, 
4.737/65 (Código eleitoral), 13.831/2019, E a clt.

Decreto 10.024/2019: Novo decreto do pregão.

https://www.editorajuspodivm.com.br/autores/detalhe/798
https://www.editorajuspodivm.com.br/autores/detalhe/798
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 � Lei estadual não pode proibir que as concessionárias de energia elétrica  
cobrem um valor do consumidor para a religação do serviço que havia sido 
suspenso por inadimplemento

É inconstitucional lei estadual que proíbe que as empresas concessionárias cobrem “taxa” de religação 
no caso de corte de fornecimento de energia por atraso no pagamento.

Essa lei estadual invadiu a competência privativa da União para dispor sobre energia, violando,  
assim, o art. 22, IV, da CF/88. Além disso, também interferiu na prestação de um serviço público  
federal, considerando que o serviço de energia elétrica é de competência da União, nos termos do 
art. 21, XII, “b”, da CF/88.

Ex: concessionária havia “cortado” (suspendido) o serviço de energia elétrica em razão de inadimple-
mento; o consumidor regularizou a situação, quitando os débitos; a concessionária pode exigir do 
cliente o pagamento de uma tarifa para efetuar o religamento do serviço; lei estadual não pode proibir 
que a concessionária cobre esse valor.

STF. Plenário. ADI 5610/BA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/8/2019 (Info 946).

DIREITO CONSTITUCIONAL

 �A CF/88 prevê expressamente que é vedada a reedição, na mesma sessão  
legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada

O STF declarou inconstitucional dispositivo da MP 886/2019, que transferia para o Ministério da Agri-
cultura a competência para realizar a demarcação de terras indígenas. Essa disposição foi declarada 
inconstitucional porque o Congresso Nacional já havia rejeitado uma outra proposta, com esse mesmo 
teor, prevista em outra medida provisória (MP 870), editada no mesmo ano/sessão legislativa (2019).

Assim, o STF entendeu que houve a reedição, na mesma sessão legislativa, de proposta que já havia 
sido rejeitada pelo Congresso Nacional, o que violou o § 10 do art. 62 da CF/88: 

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeita-
da ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
32/2001)

Nos termos expressos da Constituição Federal, é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de 
medida provisória que tenha sido rejeitada.

STF. Plenário. ADI 6062 MC-Ref/DF, ADI 6172 MC-Ref/DF, ADI 6173 MC-Ref/DF, ADI 6174 MC-Ref/DF, 
Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 1º/8/2019 (Info 946).
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 � Se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, o prazo pres-
cricional do processo administrativo será aquele que for previsto no art. 109 do 
CP, esteja ou não esse fato sendo apurado na esfera penal

O prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às infrações disciplinares também capituladas 
como crime independentemente da apuração criminal da conduta do servidor.

Para se aplicar a regra do § 2º do art. 142 da Lei nº 8.112/90 não se exige que o fato esteja sendo 
apurado na esfera penal (não se exige que tenha havido oferecimento de denúncia ou instauração 
de inquérito policial).

Se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, deve ser aplicado o prazo prescricio-
nal previsto na legislação penal independentemente de qualquer outra exigência.

STJ. 1ª Seção. MS 20.857-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, jul-
gado em 22/05/2019 (Info 651).

DIREITO CONSTITUCIONAL

 � É inconstitucional lei municipal que preveja que o Poder Executivo poderá  
conceder autorização para que sejam explorados serviços de radiodifusão no 
Município

É formalmente inconstitucional lei municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária no âmbito do território do Município.

O art. 21, XII, “a”, da CF/88 estabelece que a competência para conceder autorização para tais servi-
ços é da União.

Além disso, o art. 22, IV da CF/88 confere à União a competência privativa para legislar sobre o tema 
“radiodifusão”.

STF. Plenário. ADPF 235/TO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/8/2019 (Info 947).

DIREITO ADMINISTRATIVO

12
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DIREITO ADMINISTRATIVO

 �O art. 40 da Lei 6.766/79 prevê um 
poder-dever do Município de regula-
rizar os loteamentos irregulares ou 
clandestinos

Existe o poder-dever do Município de regula-
rizar loteamentos clandestinos ou irregulares. 
Esse poder-dever, contudo, fica restrito à 
realização das obras essenciais a serem im-
plantadas em conformidade com a legislação 
urbanística local (art. 40, caput e § 5º, da Lei  
nº 6.766/79).

Após fazer a regularização, o Município tem 
também o poder-dever de cobrar dos respon-
sáveis (ex: loteador) os custos que teve para 
realizar a sua atuação saneadora.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.164.893-SE, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 23/11/2016 
(Info 651).

 �A fundação instituída pelo Estado 
pode estar sujeita ao regime público 
ou privado, a depender do estatuto 
da fundação e das atividades por ela 
prestadas

A qualificação de uma fundação instituída 
pelo Estado como sujeita ao regime público 
ou privado depende: 

i) do estatuto de sua criação ou autorização e 

ii) das atividades por ela prestadas. 

As atividades de conteúdo econômico e as 
passíveis de delegação, quando definidas 
como objetos de dada fundação, ainda que 
essa seja instituída ou mantida pelo poder pú-
blico, podem se submeter ao regime jurídico 
de direito privado.

STF. Plenário. RE 716378/SP, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 1º e 7/8/2019 (repercussão 
geral) (Info 946).

 �A estabilidade especial do art. 19 do ADCT não se aplica para empregados das 
fundações públicas de direito privado (abrange apenas os servidores das pes-
soas jurídicas de direito público)

A estabilidade especial do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não se 
estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos 
servidores das pessoas jurídicas de direito público.

O termo “fundações públicas”, utilizado pelo art. 19 do ADCT, deve ser compreendido como funda-
ções autárquicas, sujeitas ao regime jurídico de direito público.

Ex: empregados da Fundação Padre Anchieta não gozam dessa estabilidade do art. 19 do ADCT em 
razão de se tratar de uma fundação pública de direito privado.

STF. Plenário. RE 716378/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º e 7/8/2019 (repercussão geral) 
(Info 946).
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DIREITO ADMINISTRATIVO

 � Lei estadual pode prever o pagamento de gratificação para servidores mesmo 
que estes já recebam subsídio caso essa gratificação sirva para remunerar ativi-
dades que extrapolem aquelas que são normais do cargo

O § 4º do art. 39 da CF/88 prevê que os servidores remunerados pelo regime de subsídio recebem 
“parcela única” mensal, sendo “vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prê-
mio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”.

Vale ressaltar, no entanto, que o art. 39, § 4º, da CF/88 não estabelece uma vedação absoluta ao pa-
gamento de outras verbas além do subsídio.

O modelo de remuneração por subsídio tem por objetivo evitar que atividades “normais” exercidas 
pelo servidor público, ou seja, atividades que são inerentes ao cargo que ele ocupa (e que já são remu-
neradas pelo subsídio) sejam também remuneradas com o acréscimo de outras parcelas adicionais. 

Dito de outra forma: o subsídio remunera o servidor pelas atividades que ele realiza e que são 
inerentes ao seu cargo, ou seja, as atividades “normais” de seu cargo. O art. 39, § 4º proíbe que este 
servidor receba outras verbas (além do subsídio) para exercer essas atividades “normais”.

Contudo, o art. 39, § 4º, não proíbe que o servidor receba:

a) valores que não ostentam caráter remuneratório, como os de natureza indenizatória; e

b) valores pagos como retribuição por eventual execução de encargos especiais não incluídos no 
plexo das atribuições normais e típicas do cargo considerado. 

O que o art. 39, § 4º, da CF/88 impede é a acumulação do subsídio com outras verbas destinadas a 
retribuir o exercício de atividades próprias e ordinárias do cargo.

Justamente por isso, é constitucional lei estadual que preveja o pagamento de gratificação para servi-
dores que já recebem pelo regime de subsídio quando eles realizarem atividades que extrapolam as 
funções próprias e normais do cargo.

Essas atividades, a serem retribuídas por esta parcela própria, detêm conteúdo ocupacional estra-
nho às atribuições ordinárias do cargo e, portanto, podem ser remuneradas por gratificação além da 
parcela única do subsídio, sem que isso afronte o art. 39, § 4º, da CF/88.

Essa gratificação somente seria inconstitucional se ficasse demonstrado que estaria havendo um 
duplo pagamento pelo exercício das mesmas funções normais do cargo.

STF. Plenário. ADI 4941/AL, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado 14/8/2019 
(Info 947).
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DIREITO ADMINISTRATIVO

 �A vítima somente poderá ajuizar a 
ação de indenização contra o Estado; 
se este for condenado, poderá acio-
nar o servidor que causou o dano em 
caso de dolo ou culpa; o ofendido não 
poderá propor a demanda direta-
mente contra o agente público

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Cons-
tituição Federal, a ação por danos causados 
por agente público deve ser ajuizada contra o 
Estado ou a pessoa jurídica de direito privado 
prestadora de serviço público, sendo parte ile-
gítima para a ação o autor do ato, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa.

STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão 
geral) (Info 947).

 �Na falta de lei específica que regula-
mente a aposentadoria especial dos 
servidores públicos portadores de 
deficiência (art. 40, § 4º, I, da CF/88), 
deve ser aplicada a LC 142/2013, que 
trata sobre a aposentadoria especial 
de pessoas com deficiência no RGPS

O art. 40, § 4º, I, da CF/88 prevê que o servidor 
público com deficiência possui direito à apo-
sentadoria com requisitos e critérios diferen-
ciados (aposentadoria especial). Ocorre que 
o dispositivo constitucional exige que uma lei 
complementar regulamente essa aposentado-
ria, sendo, portanto, uma norma constitucio-
nal de eficácia limitada.

Até o presente momento, não foi editada essa 
lei complementar, havendo, portanto, uma 
omissão inconstitucional.

Diante disso, a LC nº 142/2013, que regula-
mentou a aposentadoria especial de pessoas 
com deficiência no Regime Geral de Previdên-
cia Social, deve ser aplicada aos pedidos de 
aposentadoria de servidores públicos com 
deficiência, por se tratar de diploma mais ade-
quado para suprir a omissão na regulamenta-
ção do art. 40, § 4º, I, da CF/1988. 

Assim, o servidor público com deficiência pos-
sui o direito de ver analisado o requerimento 
de aposentadoria especial apresentado com 
base no art. 40, § 4º, I, da CF/88 utilizando-se 
das normas da LC 142/2013.

STF. 1ª Turma. MI 6818/DF e MI 6988/RR, Rel. 
Min. Marco Aurélio, julgados em 13/8/2019 
(Info 947).

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

É devida a incidência de correção monetária e 
juros moratórios em ação mandamental para 
pagamento de retroativos devidos àqueles 
declarados anistiados políticos, independente-
mente de decisão expressa nesse sentido.  

STJ. 1ª Seção. AgInt no MS 24.212-DF, Rel. 
Min. Og Fernandes, julgado em 26/06/2019 
(Info 652).
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 � Candidata aprovada no concurso e que havia escolhido a serventia possui 
legitimidade para ajuizar reclamação no STF contra decisão de 1ª instância 
que afirma que essa serventia não está vaga, sendo que esse tema já havia 
sido decidido pelo STF em mandado de segurança

O CNJ determinou a vacância de uma serventia extrajudicial por violação à regra do concurso 
público. O titular da serventia impetrou mandado de segurança no STF questionando o ato do 
Conselho, tendo o writ sido julgado improcedente, com trânsito em julgado.

Foi aberto concurso público e determinada candidata aprovada escolheu essa serventia para 
investidura.

Ocorre que o antigo titular ajuizou ação declaratória, em 1ª instância, para excluir o oferecimen-
to desta serventia, tendo o magistrado julgado o pedido procedente para o fim de excluir esse 
cartório da lista de serventias vagas e disponíveis aos aprovados no concurso.

Essa candidata aprovada tem legitimidade para questionar essa decisão de 1ª instância median-
te reclamação no STF, considerando que é terceira interessada.

Quanto ao mérito, essa decisão de 1ª instância violou aquilo que o STF decidiu.

Ao apreciar o MS, o STF entendeu ser ilícita a remoção por permuta sem concurso público e 
afirmou a validade da determinação de vacância exarada pelo CNJ. 

Na ação declaratória, o pleito principal deduz não ser possível considerar vago o cartório em 
questão para fins de ser preenchido.

Assim, pretende-se burlar aquilo que já foi pacificado pelo STF. 

A discussão sobre o mesmo objeto não pode ser levada para as vias ordinárias após o STF ter 
decidido o mandado de segurança. Portanto, não é possível a manutenção do ato reclamado, 
que permitiu a permanência do autor na serventia extrajudicial.

STF. 1ª Turma. Rcl 31937 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/8/2019 (Info 947).

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL
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 � Prazo prescricional para a repetição 
de indébito por cobrança indevida de 
valores referentes a serviços de tele-
fonia fixa não contratados: 10 anos

A ação de repetição de indébito por cobrança 
indevida de valores referentes a serviços não 
contratados de telefonia fixa tem prazo pres-
cricional de 10 (dez) anos. 

STJ. Corte Especial. EAREsp 738.991-RS, Rel. 
Min. Og Fernandes, julgado em 20/02/2019 
(Info 651).

DIREITO CIVIL

 �Determinada empresa deu ao credor um terreno como pagamento da dívida  
(dação em pagamento); se não foi feita nenhuma ressalva, presume-se que a 
transferência do imóvel incluiu a plantação ali existente

Na dação em pagamento de imóvel sem cláusula que disponha sobre a propriedade das árvores de 
reflorestamento, a transferência do imóvel inclui a plantação.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.567.479-PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 11/06/2019 (Info 651).

 � Em regra, a cláusula penal morató-
ria não pode ser cumulada com inde-
nização por lucros cessantes

A cláusula penal moratória tem a finalidade de 
indenizar pelo adimplemento tardio da obriga-
ção, e, em regra, estabelecida em valor equiva-
lente ao locativo, afasta-se sua cumulação com 
lucros cessantes.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.498.484-DF, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019 (recur-
so repetitivo) (Info 651).

 �Não se pode proibir o condômino inadimplente de usar as áreas comuns do con-
domínio

O condomínio, independentemente de previsão em regimento interno, não pode proibir, em razão de 
inadimplência, condômino e seus familiares de usar áreas comuns, ainda que destinadas apenas a lazer.

Assim, é ilícita a disposição condominial que proíbe a utilização de áreas comuns do edifício por con-
dômino inadimplente e seus familiares como medida coercitiva para obrigar o adimplemento das 
taxas condominiais.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.564.030-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/8/2016 (Info 588).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.699.022-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/05/2019 (Info 651).
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DIREITO CIVIL

 � É possível que empresa de telefonia celular proponha ação renovatória (art. 51 
da Lei nº 8.245/91) para renovar a locação de imóvel onde está instalada a sua 
antena (ERB), considerando que isso também compõe seu fundo de comércio

A “estação rádio base” (ERB) instalada em imóvel locado caracteriza fundo de comércio de empre-
sa de telefonia móvel celular, a conferir-lhe o interesse processual no manejo de ação renovatória 
fundada no art. 51 da Lei nº 8.245/91.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.790.074-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/06/2019 (Info 651).

 �A reserva da quarta parte da herança, prevista no art. 1.832 do Código Civil, 
não se aplica à hipótese de concorrência sucessória híbrida

A reserva da quarta parte da herança, prevista no art. 1.832 do Código Civil, não se aplica à hipóte-
se de concorrência sucessória híbrida.

Concorrência sucessória híbrida ocorre quando o cônjuge/companheiro estiver concorrendo com 
descendentes comuns e com descendentes exclusivos do falecido. Ex: José faleceu e deixou como 
herdeiros Paula (cônjuge) e 5 filhos, sendo 3 filhos também de Paula e 2 de um outro casamento 
anterior de José. Paula e cada um dos demais herdeiros receberá 1/6 da herança.

Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao cônjuge quinhão 
igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da 
herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer.

Assim, essa reserva de um quarto da herança, prevista no art. 1.832 do CC, não se aplica em caso 
de concorrência sucessória híbrida. A reserva de, no mínimo, 1/4 da herança em favor do consorte 
do falecido ocorrerá apenas quando concorra com seus próprios descendentes (e eles superem o 
número de 3).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.617.650-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/06/2019 
(Info 651).
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 � É válida a cláusula do contrato de 
“clube de turismo Bancorbrás” que 
prevê que o consumidor perde o  
direito às diárias do hotel caso não  
as utilize no prazo de 1 ano

É possível a convenção de prazo decadencial 
para a utilização de diárias adquiridas em clu-
be de turismo.

Mesmo em contratos de consumo, é possível a 
convenção de prazos decadenciais, desde que 
respeitados os deveres anexos à contratação: 
informação clara e redação expressa, ostensi-
va e legível.

Caso concreto: Bancorbrás é uma pessoa 
jurídica que presta um serviço chamado de 
“Clube de Turismo Bancorbrás”. Por meio dele, 
o cliente paga um valor mensal (ex: R$ 500) e, 
depois de 1 ano, pode utilizar 7 diárias em um 
dos milhares de hotéis que a Bancorbrás tem 
convênio, no Brasil e no exterior. Ocorre que 
o contrato prevê que o cliente deverá utilizar 
essas diárias no prazo de até 1 ano. Caso o 
consumidor não as utilize nesse interregno, 
ele perde esse direito. O STJ afirmou que essa 
cláusula é válida, sendo razoável, não podendo 
ser reputada como abusiva. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.778.574-DF, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/06/2019 
(Info 651).

DIREITO DO CONSUMIDOR

 � Prevendo o contrato a incidência  
de multa moratória para o caso de 
descumprimento contratual por 
parte do consumidor, a mesma mul-
ta deverá incidir em reprimenda do 
fornecedor, caso seja deste a mora 
ou o inadimplemento

No contrato de adesão firmado entre o com-
prador e a construtora/incorporadora, haven-
do previsão de cláusula penal apenas para o 
inadimplemento do adquirente, deverá ela 
ser considerada para a fixação da indenização 
pelo inadimplemento do vendedor. 

As obrigações heterogêneas (obrigações de 
fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, 
por arbitramento judicial.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.631.485-DF, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019 (re-
curso repetitivo) (Info 651).

 � Cláusula penal moratória não pode 
ser cumulada com indenização por 
lucros cessantes

A cláusula penal moratória tem a finalidade 
de indenizar pelo adimplemento tardio da 
obrigação, e, em regra, estabelecida em valor 
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumula-
ção com lucros cessantes.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.498.484-DF, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019 (re-
curso repetitivo) (Info 651).
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 � Plano de recuperação judicial pode prever que os credores serão pagos parcelada-
mente e que o saldo devedor será corrigido pela TR mais 1% ao ano
É válida a cláusula no plano de recuperação judicial que determina a TR como índice de correção 
monetária e a fixação da taxa de juros em 1% ao ano.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.630.932-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/06/2019 
(Info 651).

DIREITO EMPRESARIAL

 �Aprovação do plano suspende os protestos tirados contra a empresa em recu-
peração, mas ficam mantidos os protestos tirados contra eventuais coobriga-
dos (ex: avalistas)
No plano de recuperação judicial é possível suspender tão somente o protesto contra a recupe-
randa e manter ativo o protesto tirado contra o coobrigado.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.630.932-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/06/2019 
(Info 651).

 � Se houve a migração da concordata para recuperação judicial, o crédito em 
moeda estrangeira será calculado com base no câmbio do dia do processamen-
to da concordata

Crédito em moeda estrangeira que deveria ter sido ou foi habilitado em concordata preventiva 
(Decreto-Lei nº 7.661/45) que posteriormente vem a migrar para a recuperação judicial (Lei nº 
11.101/2005) deve ser convertido em moeda nacional pelo câmbio do dia em que foi processada a 
concordata preventiva.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.319.085-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/05/2019 (Info 651).

 � Em caso de falência do banco, os titulares de CDB deverão tentar receber  
seus créditos habilitando-os na falência, não sendo possível mero pedido de 
restituição

Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) se submetem aos efeitos da falência da instituição 
financeira.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.801.031-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/06/2019 (Info 652).
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Destaque para alguns dos julgados que  
 foram inseridos no Buscador no último mês

 � Em caso de recuperação judicial 
pedido por meio de litisconsórcio 
ativo, a exigência dos 2 anos deve-
rá ser contada individualmente

O art. 48 da Lei nº 11.101/2005 elenca 
requisitos que deverão ser cumpridos pelo 
devedor para que ele possa requerer recu-
peração judicial.

O primeiro requisito é a previsão de que 
o devedor deverá estar exercendo regu-
lamente suas atividades há, no mínimo, 2 
anos no momento do pedido.

As sociedades empresárias integrantes de 
grupo econômico devem demonstrar indi-
vidualmente o cumprimento do requisito 
temporal de 2 (dois) anos (art. 48 da Lei nº 
11.101/2005) de exercício regular de suas 
atividades para postular a recuperação judi-
cial em litisconsórcio ativo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.665.042-RS, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
25/06/2019 (Info 652).

DIREITO DO CONSUMIDOR ECA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 � São constitucionais os dispositi-
vos do ECA que proíbem o recolhi-
mento compulsório de crianças e 
adolescentes, mesmo que estejam 
perambulando nas ruas

São constitucionais o art. 16, I, o art. 105, 
o art. 122, II e III, o art. 136, I, o art. 138 e o 
art. 230 do ECA.

Tais dispositivos estão de acordo com o art. 
5º, caput e incisos XXXV, LIV, LXI e com o art. 
227 da CF/88.

Além disso, são compatíveis com a De-
claração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH), a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, as Regras de Pequim para a Admi-
nistração da Justiça de Menores e a Con-
venção Americana de Direitos Humanos.

STF. Plenário. ADI 3446/DF, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 7 e 8/8/2019 (Info 946).

 � Em caso de decisões interlocutórias complexas, qual critério será adotado 
para saber se cabe ou não agravo de instrumento?

Em se tratando de decisão interlocutória com duplo conteúdo, é possível estabelecer como crité-
rios para a identificação do cabimento do recurso: 

a) o exame do elemento que prepondera na decisão; 

b) o emprego da lógica do antecedente-consequente e da ideia de questões prejudiciais e de ques-
tões prejudicadas; 

c) o exame do conteúdo das razões recursais apresentadas pela parte irresignada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.797.991-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/06/2019 (Info 651).
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Destaque para alguns dos julgados que  
 foram inseridos no Buscador no último mês

 � É cabível multa cominatória para compelir provedor de acesso à internet ao 
fornecimento de dados para identificação de usuário

É cabível multa cominatória para compelir provedor de acesso a internet ao fornecimento de dados 
para identificação de usuário. 

STJ. 4ª Turma. REsp 1.560.976-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 30/05/2019 (Info 652).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �O prazo para cumprimento voluntário de sentença deverá ser computado em 
dias úteis

O prazo previsto no art. 523, caput, do Código de Processo Civil, para o cumprimento voluntário da 
obrigação, possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.708.348-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/06/2019 (Info 652).

No mesmo sentido, ou seja, de que se trata de prazo processual, veja:

O prazo comum para cumprimento voluntário de sentença deverá ser computado em dobro no 
caso de litisconsortes com procuradores distintos, em autos físicos.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.693.784-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/11/2017 (Info 619).

 �A oposição de embargos do devedor por aquele que recorreu contra a decisão 
que incluiu seu nome no polo passivo da execução não representa prática de ato 
incompatível com a vontade de recorrer

Não configura ato incompatível com a vontade de recorrer a oposição de embargos do devedor 
pela parte que recorreu contra decisão que incluiu seu nome no polo passivo da execução.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.655.655-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019 (Info 652).
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Destaque para alguns dos julgados que  
 foram inseridos no Buscador no último mês

 � Com a revogação do art. 224 do CP 
pela Lei 12.015/2009, há de ser redi-
mensionada a pena aplicada ao con-
denado, subtraindo-lhe o acréscimo 
sofrido em razão do aumento da pena 
previsto no art. 9º da Lei nº 8.072/90, 
que foi tacitamente revogado

A causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 
de Crimes Hediondos foi tacitamente revogada 
pela Lei nº 12.015/2009, considerando que esta 
Lei revogou o art. 224 do CP, que era mencio-
nado pelo referido art. 9º.

Se um indivíduo foi condenado, antes da Lei 
nº 12.015/2009, pela prática de estupro contra 
menor de 14 anos com a incidência da causa 
de aumento do art. 9º da Lei de Crimes Hedion-
dos, esta majorante deverá ser retirada de sua 
condenação por força da novatio legis in mel-
lius (art. 2º, parágrafo único, do CP).

Diante da revogação do art. 224 do CP pela Lei 
nº 12.015/2009, ainda que o fato delituoso seja 
anterior a esta alteração, é o caso de se deco-
tar da pena do condenado o acréscimo basea-
do no art. 9º da Lei nº 8.072/90.

STF. Plenário. HC 100181/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 15/8/2019 (Info 947).

DIREITO PENAL

 �O termo “sentença” contido no art. 
115 do Código Penal se refere à pri-
meira decisão condenatória, seja a 
do juiz singular ou a proferida pelo 
Tribunal, não se operando a redução 
do prazo prescricional quando a sen-
tença condenatória é confirmada em 
sede de apelação

Por expressa previsão do art. 115 do CP, são 
reduzidos pela metade os prazos de prescrição 
quando o criminoso era, na data da sentença, 
maior de 70 anos. O termo sentença deve ser 
compreendido como a primeira decisão con-
denatória, seja sentença ou acórdão proferido 
em apelação.

A redução do prazo prescricional prevista no 
art. 115 do CP não se relaciona com as causas 
interruptivas da prescrição previstas no art. 
117 do mesmo diploma legal, tratando-se de 
fenômenos distintos e que repercutem de 
maneira diversa.

STJ. 6ª Turma. HC 316.110-SP, Rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, julgado em 25/06/2019 (Info 652).
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Destaque para alguns dos julgados que  
 foram inseridos no Buscador no último mês

 � É ilícita a prova obtida em revista pessoal feita por agentes de segurança 
particular

Caso concreto: o homem passava pela catraca de uma das estações da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos (CPTM), com uma mochila nas costas, quando foi abordado por dois 
agentes de segurança privados da empresa. Os seguranças acreditavam que se tratava de ven-
dedor ambulante e fizeram uma revista, tendo encontrado dois tabletes de maconha na mo-
chila do passageiro. O homem foi condenado pelo TJ/SP por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 
11.343/2006).

O STJ, contudo, entendeu que a prova usada na condenação foi ilícita considerando que obtida 
mediante revista pessoal ilegal feita pelos agentes da CPTM.

Segundo a CF/88 e o CPP, somente as autoridades judiciais, policiais ou seus agentes, estão auto-
rizados a realizarem a busca domiciliar ou pessoal.

Diante disso, a 5ª Turma do STJ concedeu habeas corpus para absolver e mandar soltar um ho-
mem acusado de tráfico de drogas e condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com base 
em prova recolhida em revista pessoal feita por agentes de segurança privada da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

STJ. 5ª Turma. HC 470.937/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 04/06/2019 (Info 651).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
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 � STF decide que Lula deve permanecer cumprindo pena na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba

A Justiça Federal de Curitiba determinou a transferência do ex-Presidente Lula para que ele cum-
prisse pena em um estabelecimento de São Paulo (SP), deixando, assim, a sede da Superinten-
dência da Polícia Federal de Curitiba (PR), onde se encontra preso.

A Justiça de São Paulo, ao receber essa decisão, determinou que Lula cumprisse a pena no presí-
dio de Tremembé, interior do Estado.

O STF, contudo, deferiu liminar para:

a) suspender a eficácia das decisões proferidas pelos Juízos da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR e 
pela Vara de Execução Criminal de São Paulo, que autorizaram a transferência do ex-Presidente 
das dependências da Superintendência da Polícia Federal no Paraná; 

b) assegurar ao ex-Presidente Lula, até ulterior deliberação, o direito de permanecer custodiado 
na sala reservada, instalada na referida Superintendência da Polícia Federal no Paraná, na qual 
atualmente se encontra.

STF. Plenário. Pet 8312/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 7/8/2019 (Info 946).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

DIREITO TRIBUTÁRIO

 � É possível a deflagração de investigação criminal com base em matéria 
jornalística

É possível a deflagração de investigação criminal com base em matéria jornalística.

STJ. 6ª Turma. RHC 98.056-CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 04/06/2019 
(Info 652).

 � É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante a 
apresentação de fiança bancária ou de seguro garantia judicial, desde que 
em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%

É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da 
fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito 
constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.381.254-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/06/2019 
(Info 652).

 � Crédito presumido de IPI integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL

O crédito presumido de IPI previsto no art. 1º da Lei nº 9.363/96 integra a base de cálculo do 
IRPJ e da CSLL.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.210.941-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 22/05/2019 (Info 652).
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Destaque para alguns dos julgados que  
 foram inseridos no Buscador no último mês

 �O tempo que o segurado fica afastado do trabalho gozando de auxílio-doença 
pode ser considerado “tempo especial” para fins de aposentadoria especial

O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja 
acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço 
especial.

Ex: João trabalhou, de 2000 a 2015, em atividades permanentes no subsolo de minerações subter-
râneas. Segundo o Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, se o segurado trabalhar durante 15 anos nessa 
atividade, ele terá direito a aposentadoria especial. João requereu, então, a sua aposentadoria espe-
cial. Ocorre que o INSS negou o pedido sob o argumento de que em 2012, João ficou 6 meses sem 
trabalhar porque estava gozando de auxílio-doença previdenciário em razão de uma diverticulite. 
Essa argumentação da autarquia não é aceita pela STJ que considera ser possível o cômputo desse 
período como serviço especial.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.759.098-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/06/2019 (re-
curso repetitivo) (Info 652).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

 �O Decreto 53.831/64, no seu item 2.2.1, considera como insalubre somente os 
serviços e atividades profissionais desempenhados na agropecuária, não se 
enquadrando como tal a atividade laboral exercida apenas na lavoura da cana-
de-açúcar

O empregado rural, trabalhador da lavoura da cana-de-açúcar, não pode ser enquadrado na cate-
goria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto nº 53.831/64 
vigente à época da prestação dos serviços.

STJ. 1ª Seção. PUIL 452-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/05/2019 (Info 652).

 � Em caso de revisão de pensão por morte mediante revisão da RMI da aposenta-
doria que a originou, o termo inicial do prazo decadencial para a ação é a data 
da concessão da aposentadoria (benefício originário)

O termo a quo do prazo decadencial para a revisão da pensão por morte, mediante revisão da ren-
da mensal inicial da aposentadoria que a originou, corresponde à data da concessão do benefício 
originário.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.605.554-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. Acd. Min. Assusete Ma-
galhães, julgado em 27/02/2019 (Info 652).
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Destaque para alguns dos julgados que  
 foram inseridos no Buscador no último mês

DIREITO INTERNACIONAL

 �Não se deve conceder a extradição se, na época do fato, a conduta imputada ao 
extraditando não era punida como crime no Brasil

Não se deve conceder a extradição se, na época do fato, a conduta imputada ao extraditando não 
era punida como crime no Brasil, ainda que, no momento do pedido de extradição, já exista lei tipifi-
cando como infração penal. Isso porque seria uma ofensa à irretroatividade da lei penal brasileira.

Ex: extraditando financiou grupo terrorista em 2013; ocorre que a Lei de Terrorismo somente foi 
editada em 2016 (Lei nº 13.260/2016).

STF. 2ª Turma. Ext 1578/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/8/2019 (Info 946).

 �Não se deve conceder a extradição se 
a conduta do extraditando de finan-
ciar grupo terrorista que pretendia 
tomar o poder caracteriza-se como 
crime político 

Não se deve conceder a extradição se a 
conduta do extraditando de financiar grupo 
terrorista que pretendia tomar o poder carac-
teriza-se como crime político, tendo em vista a 
vedação prevista no art. 5º, LII, da CF/88.

STF. 2ª Turma. Ext 1578/DF, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 6/8/2019 (Info 946).

 �Não se deve conceder a extradição se 
o país requerente vem enfrentando 
um quadro de instabilidade política

Não se deve conceder a extradição se o país 
requerente vem enfrentando um quadro de 
instabilidade política, tendo ocorrido a de-
missão de juízes e a prisão de opositores do 
governo. Isso porque, neste caso, haveria o 
risco de o extraditando ser submetido a um 
tribunal ou juízo de exceção (art. 82, VIII, da 
Lei nº 13.445/2017).

STF. 2ª Turma. Ext 1578/DF, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 6/8/2019 (Info 946).


