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Lei 13.867/2019: prevê que o valor  
da indenização nas desapropriações  
por utilidade pública poderá ser definido por meio de  
mediação ou arbitragem

Em que consiste a desapropriação

Desapropriação é:

• o procedimento administrativo

• pelo qual o Poder Público transfere para si,

• compulsoriamente,

• a propriedade de bem pertencente a terceiro,

• por razões de utilidade pública,

• de necessidade pública, ou

• de interesse social,

• pagando, por isso, indenização prévia, justa e, como regra, em dinheiro.

Trata-se de forma originária de aquisição de propriedade, porque não provém de nenhum título anterior.
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Espécies
Alguns doutrinadores apontam a existência de cinco modalidades de desapropriação: 

MODALIDADES DE DESAPROPRIAÇÃO

Espécie Sentido Indenização

1) COMUM (ORDINÁRIA)
• art. 5º, XXIV, da CF
• DL 3.365/41

Realizada em caso de utilidade 
pública, necessidade pública ou inte-
resse social.

Justa, prévia e em dinheiro.

2) URBANÍSTICA (ESPECIAL 
URBANA)
• art. 182, § 4º, III, CF
• Lei nº 10.257/01 (Estatuto 

da Cidade)

Realizada caso o imóvel urbano 
não esteja cumprindo a sua função 
social (imóvel não edificado, subutili-
zado ou não utilizado).

Em títulos da dívida pública, com 
prazo de resgate de até 10 anos, 
assegurados o valor real da inde-
nização e os juros legais.

3) RURAL (PARA FINS DE 
REFORMA AGRÁRIA)
• art. 184 da CF
• Lei 8.629/93 
• LC 76/93

Realizada caso o imóvel rural não 
esteja cumprindo a sua função 
social.

O imóvel desapropriado será utili-
zado para o programa de reforma 
agrária. 

Justa e prévia, mas paga em 
títulos da dívida agrária, com 
cláusula de preservação do valor 
real, resgatáveis no prazo de até 
20 anos, a partir do segundo ano 
de sua emissão.

4) CONFISCATÓRIA
• art. 243 da CF

Realizada caso sejam localizadas, no 
interior da propriedade (urbana ou 
rural): 

• culturas ilegais de plantas psico-
trópicas ou 

• a exploração de trabalho escravo.

Não há indenização.

O imóvel é expropriado (confis-
cado) e será destinado à reforma 
agrária e a programas de ha-
bitação popular, sem qualquer 
indenização ao proprietário.

5) INDIRETA (APOSSAMEN-
TO ADMINISTRATIVO)
• art. 35 do DL 3.365/41

A desapropriação indireta ocorre 
quando o Poder Público se apropria 
do bem de um particular sem ob-
servar as formalidades previstas em 
lei para a desapropriação, dentre as 
quais a declaração indicativa de seu 
interesse e a indenização prévia.

A indenização é posterior e 
somente ocorre caso não seja 
possível a retomada do bem (se o 
bem expropriado já está afetado 
a uma finalidade pública).
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Decreto-lei nº 3.365/41

O DL 3.365/41 dispõe sobre desapropriações por 
utilidade pública.

A Lei nº 13.867/2019 acrescentou dois artigos a 
esse DL.

Vamos verificar o que diz o DL 3.365/41, passo a 
passo, até chegar aos dispositivos inseridos.

Procedimento administrativo de desa-
propriação

O procedimento administrativo de desapropria-
ção divide-se em duas fases:

a) fase declaratória;

b) fase executória.

Fase declaratória

Tem início com a publicação de um ato de de-
claração expropriatória. Esse ato pode ser um 
decreto (mais comum) ou uma lei expropriatória.

Por meio deste ato, o Poder Público declara for-
malmente sua intenção de transferir a proprie-
dade do bem para o seu patrimônio ou para o de 
pessoa delegada, declarando, ainda, a existência 
da utilidade ou necessidade pública, ou do inte-
resse social relacionado com aquele bem.

Veja o que dizem os arts. 6º e 8º do DL 3.365/41:

Art. 6º A declaração de utilidade pública far-
-se-á por decreto do Presidente da República, 
Governador, Interventor ou Prefeito.

(...)

Art. 8º O Poder Legislativo poderá tomar a ini-
ciativa da desapropriação, cumprindo, neste 
caso, ao Executivo, praticar os atos necessá-
rios à sua efetivação.

Fase executória

Começa logo após a fase declaratória.

Após declarar interesse no bem, o Poder Públi-
co faz uma avaliação administrativa do preço 
do imóvel e toma as medidas necessárias para 
transferi-lo ao seu patrimônio.

Notificação do proprietário

A Lei nº 13.867/2019 incluiu o art. 10-A ao DL 
3.365/41 prevendo que, após a avaliação do imó-
vel a ser desapropriado, o poder público deverá 
notificar o proprietário a fim de que este diga se 
concorda ou não com o valor oferecido:

Art. 10-A. O poder público deverá notificar o 
proprietário e apresentar-lhe oferta de indeni-
zação.

O que deve conter nesta notificação

A notificação conterá:

I - cópia do ato de declaração de utilidade 
pública;

II - planta ou descrição dos bens e suas con-
frontações;

III - valor da oferta;

IV - informação de que o prazo para aceitar ou 
rejeitar a oferta é de 15 dias e de que o silên-
cio será considerado rejeição.
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Prazo para a aceitação da oferta

Chamo a atenção novamente para um ponto 
muito importante: a Lei nº 13.867/2019 introduz 
um prazo para o proprietário aceitar a proposta.

Assim, o proprietário tem 15 dias para aceitar a 
oferta do poder público.

Caso não responda neste prazo, seu silêncio será 
interpretado como sendo uma recusa (rejeição).

Aceita a oferta

Aceita a oferta e realizado o pagamento, será 
lavrado acordo, o qual será título hábil para a 
transcrição no registro de imóveis.

Aqui, diz-se que houve a “desapropriação amigável”.

Rejeitada a oferta

Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem 
manifestação, o poder público ajuizará, contra o 
proprietário, a ação de desapropriação.

Veja a redação, na íntegra, do art. 10-A do DL 
3.365/41, inserido pela Lei nº 13.867/2019:

Art. 10-A. O poder público deverá notificar o 
proprietário e apresentar-lhe oferta de indeni-
zação.

§ 1º A notificação de que trata o caput deste 
artigo conterá:

I - cópia do ato de declaração de utilidade 
pública;

II - planta ou descrição dos bens e suas con-
frontações;

III - valor da oferta;

IV - informação de que o prazo para aceitar ou 
rejeitar a oferta é de 15 (quinze) dias e de que 
o silêncio será considerado rejeição;

V - (VETADO).

§ 2º Aceita a oferta e realizado o pagamento, 
será lavrado acordo, o qual será título hábil 
para a transcrição no registro de imóveis.

§ 3º Rejeitada a oferta, ou transcorrido o pra-
zo sem manifestação, o poder público proce-
derá na forma dos arts. 11 e seguintes deste 
Decreto-Lei.

Pedido de mediação ou arbitragem

O proprietário, ao receber a notificação, poderá 
também pedir ao poder público que o valor da 
indenização seja definido por meio de mediação 
ou arbitragem.

Essa é a principal novidade da Lei nº 13.867/2019: 
a possibilidade de que o valor da indenização nas 
desapropriações por utilidade pública seja defini-
do por meio de mediação ou arbitragem.

Vamos entender melhor.

Conciliação, mediação e arbitragem

Um erro comum é tratar as expressões concilia-
ção, mediação e arbitragem como sinônimos.

Veja a seguir as principais diferenças entre cada 
uma das técnicas:
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Conciliação Mediação Arbitragem

Forma de autocomposição do 
conflito.

Forma de autocomposição do 
conflito.

Forma de heterocomposição do 
conflito.

O terceiro não decide o conflito. 
Ele facilita que as partes che-
guem ao acordo.

O terceiro não decide o conflito. 
Ele facilita que as partes che-
guem ao acordo.

O terceiro é quem decide o con-
flito.

Atua preferencialmente nos ca-
sos em que não houver vínculo 
anterior entre as partes.

Atua preferencialmente nos 
casos em que houver vínculo 
anterior entre as partes

Atua tanto em um caso como no 
outro.

O conciliador tem uma participa-
ção ativa no processo de nego-
ciação.

Propõe soluções para os litigan-
tes.

O mediador auxilia as partes a 
compreender as questões e os 
interesses em conflito, de modo 
que eles possam, pelo restabele-
cimento da comunicação, iden-
tificar, por si próprios, soluções 
consensuais que gerem benefí-
cios mútuos.

Não propõe soluções para os 
litigantes.

Decide o conflito.

Regulada pelos arts. 165 a 175 
do CPC/2015.

Regulamentada pela Lei nº 
13.140/2015 e pelo CPC/2015.

Regulamentada pela Lei nº 
9.307/96.

Mediação e arbitragem são facultativas

A mediação ou a arbitragem são facultativas. Em outras palavras, nem a mediação nem a arbitragem po-
dem ser impostas pelo poder público ao particular. Ele quem vai dizer se concorda ou não em participar 
de uma dessas técnicas.

Banco de dados de mediadores e árbitros

O poder público manterá um banco de órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem 
previamente cadastrados.
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Indicação do órgão ou instituição espe-
cializada em mediação ou arbitragem

Se o particular fizer a opção pela mediação ou 
pela via arbitral, ele indicará um dos órgãos ou 
instituições especializados em mediação ou 
arbitragem previamente cadastrados pelo órgão 
responsável pela desapropriação (art. 10-B do DL 
3.365/41).

Poderá ser eleita câmara de mediação criada 
pelo poder público, nos termos do art. 32 da Lei 
nº 13.140/2015:

Art. 32. A União, os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios poderão criar câmaras 
de prevenção e resolução administrativa de 
conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da 
Advocacia Pública, onde houver, com compe-
tência para:

I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades 
da administração pública;

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de 
resolução de conflitos, por meio de composi-
ção, no caso de controvérsia entre particular e 
pessoa jurídica de direito público;

III - promover, quando couber, a celebração 
de termo de ajustamento de conduta.

Regulamentação

Sendo escolhida a mediação para se definir o 
valor da indenização, deverão ser seguidas as 
regras da Lei nº 13.140/2015, e, subsidiariamente, 
os regulamentos do órgão ou instituição respon-
sável.

Sendo escolhida a arbitragem, deverão ser segui-
das as normas da Lei nº 9.307/96, e, subsidiaria-

mente, os regulamentos do órgão ou instituição 
responsável.

Ação de desapropriação

Trata-se de ação proposta pelo poder público 
contra o expropriado que não concordou com o 
valor oferecido como indenização pela desapro-
priação de seu bem.

Na petição inicial deve constar o valor da indeni-
zação oferecida ao expropriado.

Vigência

A Lei nº 13.867/2019 entrou em vigor na data da 
sua publicação (27/08/2019) e aplica-se às de-
sapropriações cujo decreto seja publicado após 
essa data, ou seja, para as desapropriações que 
sejam publicadas a partir do dia 28/08/2019.
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Lei 13.866/2019: Prevê a possibilidade de a identidade do 
denunciante ser mantida em sigilo em caso de denúncias 
formuladas ao TCU

Denúncias formuladas ao TCU

A Lei nº 8.443/92 é a Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas da União.

O denunciante pode pedir para seu nome permane-
cer em sigilo? Obs: não estou falando de um relato 
feito de forma anônima (“delação apócrifa”). O que 
estou dizendo é o seguinte: a pessoa faz uma de-
núncia no TCU identificando-se normalmente, mas 
pede para seu nome não ser revelado para ninguém 
(muito menos para os agentes públicos que pratica-
ram a irregularidade). Isso é possível?

Esse tema deve ser analisado em três momentos 
históricos distintos:

1º momento: redação originária da Lei nº 8.443/92 
(SIM)

A pessoa, ao formular a denúncia junto ao TCU, 
poderia pedir ao Tribunal para manter seu nome 
em sigilo. 

Neste caso, a lei previa que o TCU deveria man-
ter o nome do denunciante em sigilo até decisão 
definitiva sobre a matéria.

Depois de decidir se a denúncia era ou não pro-
cedente, o TCU poderia:

• retirar o sigilo (permitindo que o nome do de-
nunciante fosse revelado);

• manter o sigilo (não revelando nunca o nome 
do denunciante). 

Isso estava previsto no § 1º do art. 55 da Lei nº 
8.443/92:

Art. 55. No resguardo dos direitos e garan-
tias individuais, o Tribunal dará tratamento 
sigiloso às denúncias formuladas, até decisão 
definitiva sobre a matéria.

§ 1º Ao decidir, caberá ao Tribunal manter ou 
não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da 
denúncia.

(...)

2º momento: Senado suspende a eficácia do § 1º a 
partir de decisão do STF em controle difuso (NÃO)

Em 2003, o STF, ao julgar um mandado de se-
gurança, decidiu, incidentalmente, que esse § 1º 
do art. 55 da Lei nº 8.443/92 era inconstitucional 
por violar o art. 5º, incisos V, X, XXXIII e XXXV, da 
Constituição Federal:

Art. 5º (...)

V - é assegurado o direito de resposta, pro-
porcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação;

(...)
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XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse parti-
cular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da so-
ciedade e do Estado;

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Po-
der Judiciário lesão ou ameaça a direito;

O STF decidiu que o TCU não poderia deixar de 
fornecer o nome do denunciante. Isso porque a 
CF/88 não admite o anonimato segundo argu-
mentou o então Min. Carlos Velloso, relator do 
MS:

“(...) protegido o denunciante pelo sigilo, isso 
pode redundar no denuncismo irresponsável, 
que constitui comportamento torpe.

(...)

A Constituição assegura a todos o direito ao 
recebimento dos órgãos públicos de informa-
ções de seu interesse particular, ou de inte-
resse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescin-
dível à segurança da sociedade e do Estado 
(CF, art. 5º, XXXIII).

(...)

No caso, a negativa de fornecimento do nome 
do denunciante impede que o denunciado in-
gresse em Juízo, impede assim que seja pres-
tada a tutela judicial numa hipótese em que 
a Constituição expressamente autoriza seja 
buscada essa tutela (CF, art. 5º, incisos V e X).

(...)

Assim posta a questão, tenho como ofensiva à 
Constituição, art. 5º, incisos V, X, XXXIII e XXXV, 
a expressão, constante do § 1º do art. 55 da 
Lei 8.443, de 16.7.92, “manter ou não o sigilo 
quanto ao objeto e à autoriza da denúncia” e 
ao contido no disposto no Regimento Interno 
do TCU, que estabelece que, quanto à auto-
ria da denúncia, será mantido o sigilo.” (STF. 
Plenário. MS 24405, Rel. Min. Carlos Velloso, 
julgado em 03/12/2003)

Diante dessa decisão do STF, o Senado Federal, 
nos termos do art. 52, X, da CF/88 (Art. 52. Com-
pete privativamente ao Senado Federal: X - sus-
pender a execução, no todo ou em parte, de lei 
declarada inconstitucional por decisão definitiva 
do Supremo Tribunal Federal), suspendeu a eficá-
cia da expressão “manter ou não o sigilo quanto 
ao objeto e à autoria da denúncia” constante do 
§ 1º do art. 55 da Lei nº 8.443/92 e da previsão 
do Regimento Interno do TCU, que permitiam a 
manutenção do sigilo do autor da denúncia.

Isso significa que, depois dessa decisão do STF e 
da resolução do Senado, o TCU não mais podia 
manter em sigilo o nome do autor da denúncia 
mesmo que esse pedisse.

Com medo de represálias e sem ter mais como 
pedir o sigilo de seus nomes, muitas pessoas come-
çaram a relatar irregularidades para o TCU, mas 
agora sem revelar suas identidades. Ex: carta/e-mail 
anônimo narrando irregularidades praticadas por 
gestores públicos. O que fez o TCU para conseguir 
investigar essas irregularidades sem afrontar – pelo 
menos formalmente – aquilo que decidiu o STF?

O TCU criou duas espécies de comunicação de 
irregularidade:

• denúncia: formalizada nos termos do art. 53 da 
Lei nº 8.443/92, não podendo ser feita de forma 
anônima.
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• relato de suspeita de irregularidade (“denúncia 
informal”), feita para a ouvidoria do TCU, po-
dendo ser realizada de forma anônima.

3º momento: Lei nº 13.866/2019

A Lei nº 13.866/2019 acrescentou o § 3º ao art. 
55 da Lei nº 8.443/92 inserindo novamente a 
previsão de que o TCU poderá manter em sigilo a 
identidade do denunciante. Confira o dispositivo:

Art. 55. (...)

§ 3º Ao decidir, caberá ao Tribunal manter 
o sigilo do objeto e da autoria da denúncia 
quando imprescindível à segurança da socie-
dade e do Estado.

Repare na parte final do § 3º. Para tentar “blin-
dar” esse dispositivo, o legislador procurou 
enquadrá-lo na exceção contida no art. 5º, XXXIII, 
da CF/88:

Art. 5º (...)

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse parti-
cular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da so-
ciedade e do Estado;

Duas observações finais quanto ao tema

1) A Lei nº 13.866/2019 é um exemplo de “su-
peração legislativa da jurisprudência”, também 
conhecida como “reação legislativa”.

O STF possui, segundo a CF/88, a missão de dar 
a última palavra em termos de interpretação da 

Constituição. Isso não significa, contudo, que o 
legislador não tenha também a capacidade de 
interpretação do Texto Constitucional. O Poder 
Legislativo também é considerado um intérpre-
te autêntico da Constituição e, justamente por 
isso, pode editar uma lei ou EC tentando superar 
o entendimento anterior ou provocar um novo 
pronunciamento do STF a respeito de determi-
nado tema, mesmo que a Corte já tenha decidi-
do o assunto em sede de controle concentrado 
de constitucionalidade. A isso se dá o nome de 
“reação legislativa” ou “superação legislativa da 
jurisprudência”.

A reação legislativa é uma forma de “ativismo 
congressual” com o objetivo de o Congresso Na-
cional reverter situações de autoritarismo judicial 
ou de comportamento antidialógico por parte do 
STF, estando, portanto, amparado no princípio da 
separação de poderes.

2) Esse novo § 3º do art. 55 da Lei nº 8.443/92 é 
extremamente arriscado para o denunciante, não 
oferecendo garantias sólidas de que seu nome 
será mantido em sigilo. Isso porque a expressão 
“imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado” é muito subjetiva e não resguarda, pelo 
menos de forma expressa, os direitos individuais 
do denunciante, sendo uma previsão mais volta-
da à coletividade.

O próprio Min. Carlos Velloso, ao julgar o MS 
24405 acima mencionado, já havia se manifes-
tado no sentido de que, em sua opinião, a ma-
nutenção do sigilo do denunciante não pode ser 
vista como “imprescindível à segurança da socie-
dade e do Estado”. Veja:

“A Constituição assegura a todos o direito ao 
recebimento dos órgãos públicos de informa-
ções de seu interesse particular, ou de inte-
resse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
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ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescin-
dível à segurança da sociedade e do Estado 
(CF, art. 5º, XXXIII).

Ora, certamente que não se inclui na ressalva 
– ressalvadas as informações cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado – o fornecimento do nome de alguém 
que faz denúncias contra um administrador 
público, denúncia rejeitada, porque improce-

dente, e que causou, no mínimo, desgaste à 
imagem do administrador público.”

Desse modo, ainda que o TCU, internamente, 
decida, ao final, manter o nome do denunciante 
em sigilo, essa escolha poderá ser impugnada no 
STF, via mandado de segurança impetrado pelo 
“denunciado” e, se o Supremo entender que não 
há risco à “segurança da sociedade e do Estado”, 
o nome do denunciante será revelado.

https://www.editorajuspodivm.com.br/autores/detalhe/798
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 � Serviços sociais autônomos não 
devem figurar no polo passivo de 
ação proposta pelo contribuinte 
discutindo a exigibilidade das con-
tribuições sociais

As entidades dos serviços sociais autôno-
mos não possuem legitimidade passiva nas 
ações judiciais em que se discute a relação 
jurídico-tributária entre o contribuinte e a 
União e a repetição de indébito das contri-
buições sociais recolhidas. 

Os serviços sociais são meros destinatários 
de subvenção econômica e, como pessoas 
jurídicas de direito privado, não participam 
diretamente da relação jurídico-tributária 
entre contribuinte e ente federado.

O direito que tais entidades possuem à re-
ceita decorrente da subvenção não gera inte-
resse jurídico a ponto de justificar a ocorrên-
cia de litisconsórcio com a União. O interesse 
dos serviços sociais autônomos nesta lide é 
reflexo e meramente econômico.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.619.954-SC, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 10/04/2019 (Info 
646).

 � Cabe ao Banco Central fiscalizar 
agência de turismo que faça ope-
rações de câmbio (neste caso, ela é 
equiparada à instituição financeira)

A agência de turismo devidamente credencia-
da para efetuar operações de câmbio é equi-
parada a instituição financeira e subordina-se 
à regular intervenção fiscalizatória do Banco 
Central.

Consideram-se instituições financeiras as 
pessoas jurídicas públicas ou privadas, que 
tenham como atividade principal ou acessória 
a coleta, intermediação ou aplicação de recur-
sos financeiros próprios ou de terceiros, em 
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia 
de valor de propriedade de terceiros (art. 17 
da Lei nº 4.595/64).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.434.625-CE, Rel. Min. 
Sérgio Kukina, julgado em 09/04/2019 (Info 
647).

 � Possibilidade de acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal ultra-
passe 60h

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da 
CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais. Isso porque não existe esse requisito na Cons-
tituição Federal.

O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das 
funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

STF. 1ª Turma. RE 1176440/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 9/4/2019 (Info 937).
STF. 2ª Turma. RMS 34257 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 29/06/2018.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.767.955-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019 (Info 646).

DIREITO ADMINISTRATIVO

Obs: esse mesmo entendimento pode ser aplicado 
para a seara dos crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional (art. 1º, I, da Lei nº 7.492/86): STJ. 5ª Turma. 
RHC 9.281/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 30/10/2000.
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 � Termo inicial e causa de interrupção do prazo prescricional das infrações  
administrativas

Súmula 635-STJ: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990 iniciam-se na 
data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma co-
nhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de ca-
ráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a 
interrupção.

 �Qual é o prazo prescricional das ações com relação aos particulares (chamados 
pela lei de “terceiros”)?

Súmula 634-STJ: Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbida-
de Administrativa para o agente público.

DIREITO ADMINISTRATIVO

 � É possível a aplicação, por analogia integrativa, do prazo decadencial de 5 anos 
previsto na Lei do processo administrativo federal para Estados e Municípios 
que não tiverem leis sobre o tema

Súmula 633-STJ: A Lei nº 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a 
revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de 
forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a 
matéria.

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/06/2019, DJe 17/06/2019.

ECA

 �A contagem dos prazos nos ritos regulados pelo ECA ocorre em dias CORRIDOS 
(não se aplica a regra dos dias úteis do CPC/2015)

Segundo o texto expresso do ECA, em todos os recursos, salvo os embargos de declaração, o prazo 
será decenal (art. 198, II) e a sua contagem ocorrerá de forma corrida, excluído o dia do começo e 
incluído o do vencimento, vedado o prazo em dobro para o Ministério Público (art. 152, § 2º).

Desse modo, por força do critério da especialidade, os prazos dos procedimentos regulados pelo 
ECA são contados em dias corridos, não havendo que se falar em aplicação subsidiária do art. 219 
do CPC/2015, que prevê o cálculo em dias úteis.

STJ. 6ª Turma. HC 475.610/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/03/2019 (Info 647).
12
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 �A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva

A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da 
esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da 
culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração 
de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Assim, a responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade admi-
nistrativa ambiental, a responsabilidade é subjetiva.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019 (Info 650).

Atenção:

• Responsabilidade administrativa ambiental: SUBJETIVA.

• Responsabilidade civil pelo dano ambiental: OBJETIVA.

DIREITO AMBIENTAL

DIREITO CIVIL

 �Honorários de sucumbência decorrentes de ação de cobrança de cotas condomi-
niais não possuem natureza propter rem

As verbas de sucumbência, decorrentes de condenação em ação de cobrança de cotas condomi-
niais, não possuem natureza ambulatória (propter rem).

O art. 1.345 do CC estabelece que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, 
em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.

A obrigação de pagar as verbas de sucumbência, ainda que sejam elas decorrentes de sentença 
proferida em ação de cobrança de cotas condominiais, não pode ser qualificada como ambulatória 
(propter rem), seja porque tal prestação não se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 1.345 
do CC para o pagamento de despesas indispensáveis e inadiáveis do condomínio, seja porque os 
honorários constituem direito autônomo do advogado, não configurando débito do alienante em 
relação ao condomínio, senão débito daquele em relação ao advogado deste.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.730.651-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/04/2019 (Info 646).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Possibilidade de cancelamento de cláusula de inalienabilidade instituída pelos 
pais em relação ao imóvel doado aos filhos

É possível o cancelamento da cláusula de inalienabilidade de imóvel após a morte dos doadores se 
não houver justa causa para a manutenção da restrição ao direito de propriedade.

A doação do genitor para os filhos e a instituição de cláusula de inalienabilidade, por representar 
adiantamento de legítima, deve ser interpretada na linha do que prescreve o art. 1. 848 do CC, exi-
gindo-se justa causa notadamente para a instituição da restrição ao direito de propriedade.

Caso concreto: decidiu ser possível o cancelamento da cláusula de inalienabilidade após a morte 
dos doadores, considerando que já se passou quase duas décadas do ato de liberalidade e tendo 
em vista a ausência de justa causa para a manutenção da restrição. Não havendo justo motivo para 
que se mantenha congelado o bem sob a propriedade dos donatários, todos maiores, que manifes-
tam não possuir interesse em manter sob o seu domínio o imóvel, há de se cancelar as cláusulas 
que o restrigem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.631.278-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 19/03/2019 (Info 646).

 �O prazo para a interposição de re-
curso ordinário em habeas corpus 
contra decisão do TJ que nega liber-
dade para devedor de alimentos é 
de 5 dias (não é 15 dias)

O prazo para interposição de recurso ordi-
nário em habeas corpus, ainda que se trate 
de matéria não criminal, continua sendo 
de 5 dias, nos termos do art. 30 da Lei nº 
8.038/90, não se aplicando à hipótese os 
arts. 1.003, §5º, e 994, V, do CPC/2015.

Ex: recurso ordinário contra decisão do TJ 
que negou habeas corpus a indivíduo que 
se encontra preso em razão de dívida de 
alimentos.

STJ. 3ª Turma. RHC 109.330-MG, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 09/04/2019 
(Info 646).

 �A doação remuneratória deve respei-
tar a legítima dos herdeiros

A doação remuneratória é aquela na qual a 
coisa é doada como forma de recompensa por 
um serviço prestado pelo donatário.

A doação remuneratória deve respeitar os limi-
tes impostos pelo legislador.

O Código Civil proíbe a doação universal (doa-
ção de todos os bens do doador sem que seja 
a ele resguardado o mínimo existencial) e a 
doação inoficiosa (aquela que ocorre em pre-
juízo à legítima dos herdeiros necessários).

O fato de a doação ser remuneratória não a 
isenta de respeitar essas limitações. Assim, a 
doação remuneratória não pode se constituir 
em uma doação universal nem em uma doa-
ção inoficiosa.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.708.951-SE, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 14/05/2019 (Info 648).

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

 �O companheiro que, com seu com-
portamento, assume o risco de 
transmissão do vírus HIV à parcei-
ra, deve pagar indenização pelos 
danos morais e materiais a ela cau-
sados

O parceiro que suspeita de sua condição so-
ropositiva, por ter adotado comportamento 
sabidamente temerário (vida promíscua, uti-
lização de drogas injetáveis, entre outros), e 
mesmo assim continua normalmente tendo 
relações sexuais com sua companheira sem 
alertá-la para esse fato, assume os riscos de 
sua conduta e, se ela for contaminada, res-
ponde civilmente pelos danos causados.

A negligência, incúria e imprudência mos-
tram-se evidentes quando o cônjuge/compa-
nheiro, ciente de sua possível contaminação, 
não realiza o exame de HIV, não informa o 
parceiro sobre a probabilidade de estar in-
fectado nem utiliza métodos de prevenção.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.760.943-MG, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 19/03/2019 
(Info 647).

DIREITO CIVIL

 � É possível que o juiz determine a 
penhora no rosto dos autos de proce-
dimento de arbitragem

É possível a penhora no rosto dos autos de 
procedimento de arbitragem para garantir o 
pagamento de dívida cobrada em execução 
judicial.

A penhora no rosto dos autos consiste apenas 
numa averbação, cuja finalidade é atingida no 
exato momento em que o devedor do execu-
tado toma ciência de que o pagamento – ou 
parte dele – deverá, quando realizado, ser di-
rigido ao credor deste, sob pena de responder 
pela dívida, nos termos do art. 312 do Código 
Civil.

Assim, é possível aplicar a regra do art. 860 do 
CPC, ao procedimento de arbitragem, a fim 
de permitir que o juiz oficie o árbitro para que 
este faça constar em sua decisão final, acaso 
favorável ao executado, a existência da ordem 
judicial de expropriação.

Ex: a empresa “A” ajuizou execução de título 
extrajudicial contra a empresa “B”; a exe-
quente sabia que a empresa “B” estava em 
procedimento de arbitragem com a empresa 
“C” discutindo um contrato; diante disso, a 
exequente pediu e o juiz decretou a penhora 
dos direitos, bens e valores que a empresa 
“B” eventualmente venha a receber caso seja 
vencedora no procedimento arbitral; assim, 
se a empresa “C” perder a arbitragem ela irá 
pagar os valores não para a empresa “B”, mas 
sim para a empresa “A” (exequente).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.678.224-SP, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 
648).

 � Termo inicial da correção monetá-
ria da indenização securitária é a 
data da contratação

Súmula 632-STJ: Nos contratos de seguro re-
gidos pelo Código Civil, a correção monetária 
sobre a indenização securitária incide a partir 
da contratação até o efetivo pagamento.

STJ. 2ª Seção. Aprovada em 08/05/2019, DJe 
13/05/2019.
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 � É possível a criação de animais nas unidades autônomas do condomínio?

Acerca da regulamentação da criação de animais pela convenção condominial, podem surgir 
três situações:

a) Se a convenção não regular a matéria: o condômino pode criar animais em sua unidade au-
tônoma, desde que não viole os deveres previstos no art. 1.336, IV, do CC e no art. 19 da Lei nº 
4.591/64.

b) Se a convenção veda apenas a permanência de animais causadores de incômodos aos de-
mais moradores: essa norma condominial é válida (não apresenta nenhuma ilegalidade).

c) Se a convenção proíbe a criação e a guarda de quaisquer espécies de animais: essa restrição 
se mostra desarrazoada, considerando que determinados animais não apresentam risco à inco-
lumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condo-
mínio. O impedimento de criar animais em partes exclusivas (unidades autônomas) somente se 
justifica para a preservação da segurança, da higiene, da saúde e do sossego. Se tais aspectos 
não estão em risco, não há motivo para a proibição.

Assim, é ilegítima a restrição genérica contida em convenção condominial que proíbe a criação 
e guarda de animais de quaisquer espécies em unidades autônomas.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.783.076-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2019 
(Info 649).

DIREITO CIVIL

 � É válida a estipulação, na escritura de compra e venda, espelhada no contra-
to-padrão depositado no cartório, de cláusula que preveja a cobrança, pela 
administradora do loteamento, das despesas com manutenção e infraestrutu-
ra do loteamento

O art. 18, VI, da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, exige que o 
loteador submeta o projeto de loteamento ao registro imobiliário, acompanhado, dentre outros 
documentos, do exemplar do contrato-padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de pro-
messa de cessão, do qual constarão, obrigatoriamente, as indicações previstas no seu art. 26 e, 
eventualmente, outras de caráter negocial, desde que não ofensivas dos princípios cogentes da 
referida lei.

É válida a estipulação, na escritura de compra e venda, espelhada no contrato-padrão depositado 
no registro imobiliário, de cláusula que preveja a cobrança, pela administradora do loteamento, 
das despesas realizadas com obras e serviços de manutenção e/ou infraestrutura, porque dela 
foram devidamente cientificados os compradores, que a ela anuíram inequivocamente.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.569.609-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A outorga uxória é desnecessária nos pactos de arrendamento rural

Não é necessária a outorga uxória para validade e eficácia de contrato de arrendamento rural.

Nos termos do Decreto nº 59.566/66, o arrendamento rural é, por definição legal, o contrato me-
diante o qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de 
imóvel rural, mediante retribuição.

Não há exigência legal de forma especial para a sua plena validade e eficácia, sendo o arrendamento 
rural um contrato não solene.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.764.873-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019 (Info 649).

DIREITO CIVIL

 �Notificado o locador ainda no período determinado da locação acerca da pre-
tensão de exoneração dos fiadores, os efeitos desta exoneração somente serão 
produzidos após o prazo de 120 dias da data em que se tornou indeterminado o 
contrato de locação 

O art. 40, X, da Lei nº 8.245/91 prevê o seguinte:

Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguin-
tes casos: 

X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua 
intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) 
dias após a notificação ao locador.

Não é necessário que a notificação seja realizada apenas no período da indeterminação do contrato 
de locação, podendo, assim, os fiadores, no curso da locação com prazo determinado, notificarem o 
locador de sua intenção exoneratória, mas os seus efeitos somente poderão se projetar para o perío-
do de indeterminação do contrato.

Notificado o locador ainda no período determinado da locação acerca da pretensão de exoneração 
dos fiadores, os efeitos desta exoneração somente serão produzidos após o prazo de 120 dias da 
data em que se tornou indeterminado o contrato de locação, e não da notificação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.798.924-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019 (Info 
650).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro não 
tem eficácia perante o adquirente do imóvel

Situação hipotética: João celebrou contrato de promessa de compra e venda para adquirir deter-
minado apartamento. Mesmo após quitar toda a dívida, não conseguiu a escritura definitiva de 
compra e venda do imóvel. Foi, então, que descobriu que a construtor havia celebrado contrato 
de financiamento com uma instituição bancária e, como pacto acessório foi celebrada uma aliena-
ção fiduciária, em que foi dada, em garantia, a unidade habitacional em que mora João.

Essa a alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia pe-
rante o adquirente do imóvel (em nosso exemplo, João).

Aplica-se aqui, por analogia, o raciocínio da Súmula 308 do STJ vista acima.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.576.164-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2019 (Info 649).

DIREITO CIVIL

 �Os honorários advocatícios contratuais que adotarem a quota litis devem ser 
calculados com base na quantia efetivamente recebida pelo cliente, em razão 
da cessão de seu crédito a terceiro, e não pelo valor apurado na liquidação da 
sentença

Ex: João (advogado) foi contratado para ajuizar reclamação trabalhista em favor de Pedro, me-
diante celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula quota litis, cuja 
remuneração seria de 20% sobre o crédito apurado em sentença em benefício do reclamante. 
A reclamação foi julgada procedente e, na liquidação da sentença, ficou reconhecido que a em-
pregadora deveria pagar R$ 100 mil ao ex-empregado. Ocorre que a empresa vencida entrou em 
processo de falência. Diante disso, Pedro (credor) realizou acordo com terceiro cedendo seu crédi-
to, com a finalidade de receber ao menos parte de sua verba alimentar, por valor bem inferior ao 
judicialmente reconhecido. Assim, Pedro “vendeu” seu crédito de R$ 100 mil recebendo apenas R$ 
10 mil. João (advogado) receberá 20% de 100 ou de 10? R: 20% de 10.

Para o STJ, uma vez celebrado o contrato de prestação de serviços advocatícios com emprego de 
cláusula quota litis, deve a remuneração ad exitum, ali fixada em percentual, ser calculada com 
base no benefício efetivamente alcançado pela parte com a cessão de crédito, e não com base no 
valor total do crédito reconhecido na demanda trabalhista e não satisfeito, ante a manifesta insol-
vência da devedora falida.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.354.338-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado 
em 19/03/2019 (Info 650).
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 �Não são exigíveis aluguéis no período compreendido entre o incêndio que des-
truiu imóvel objeto de locação comercial e a efetiva entrega das chaves pelo 
locatário

A locação consiste na cessão do uso ou gozo da coisa em troca de uma retribuição pecuniária, isto 
é, tem por objeto poderes ou faculdades inerentes à propriedade. 

Assim, extinta a propriedade pelo perecimento do bem, também se extingue, a partir desse mo-
mento, a possibilidade de usar, fruir e gozar desse mesmo bem, o que inviabiliza, por conseguinte, 
a manutenção do contrato de locação, o que inviabiliza, por conseguinte, a exploração econômica 
dessas faculdades da propriedade por meio do contrato de locação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1707405/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Moura 
Ribeiro, julgado em 07/05/2019 (Info 650).

DIREITO CIVIL

DIREITO DO CONSUMIDOR

 � É vedada à operadora de plano de saúde a resilição unilateral imotivada dos 
contratos de planos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de 
plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies 
individuais ou familiares.

No entanto, no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da 
vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a 
simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação 
idônea.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.776.047-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 23/04/2019 (Info 646).

 � Prazo prescricional na responsabilidade contratual é, em regra, de 10 anos

A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescri-
cional decenal (art. 205 do Código Civil), se não houver previsão legal de prazo diferenciado.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.281.594-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. Acd. Min. Felix Fischer, 
julgado em 15/05/2019 (Info 649).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O roubo à mão armada em estacionamento gratuito, externo e de livre acesso 
configura fortuito externo, afastando a responsabilização do estabelecimento 
comercial

O STJ, conferindo interpretação extensiva à Súmula 130, entende que estabelecimentos comer-
ciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, 
ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, 
apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima ex-
pectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse 
acréscimo de conforto aos consumidores.

No entanto, nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aber-
ta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabiliza-
do por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortui-
to externo.

Assim, lanchonete não tem o dever de indenizar consumidor vítima de roubo ocorrido no estacio-
namento externo e gratuito do estabelecimento.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.431.606/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/03/2019 (Info 648).

 � É válida a restrição imposta pelas instituições financeiras que se recusam a 
celebrar empréstimo consignado caso soma da idade do cliente com o prazo de 
duração do contrato seja superior a 80 anos

A instituição financeira se recusa a fazer empréstimo consignado caso a idade do cliente comado 
com o prazo do contrato for maior que 80 anos. Ex: cliente tem 78 anos e o contrato de emprésti-
mo teria prazo de pagamento de 3 anos. Neste caso, a instituição financeira não aceita celebrar o 
pacto.

Essa restrição não representa uma discriminação abusiva contra os idosos.

A adoção de critério etário para distinguir o tratamento da população em geral é válida quando 
adequadamente justificada e fundamentada no ordenamento jurídico, sempre atentando-se para 
a sua razoabilidade diante dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Esse critério de vedação ao crédito consignado para tais hipóteses não representa discriminação 
negativa que coloque em desvantagem exagerada a população idosa considerando que esta pode-
rá se valer de outras modalidades de crédito bancário.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.783.731-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019 (Info 647).

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

 �A instituição financeira responde 
por vício na qualidade do produto 
ao emitir comprovantes de suas 
operações por meio de papel ter-
mossensível

A instituição financeira, ao emitir compro-
vantes de suas operações por meio de 
papel termossensível, acabou atraindo para 
si a responsabilidade pelo vício de qualida-
de do produto. Isso porque, por sua própria 
escolha, em troca do aumento dos lucros 
– já que a impressão no papel térmico é 
mais rápida e bem mais em conta –, passou 
a ofertar o serviço de forma inadequada, 
emitindo comprovantes cuja durabilidade 
não atendem as exigências e as necessida-
des do consumidor, vulnerando o princípio 
da confiança.

É da natureza específica do tipo de serviço 
prestado emitir documentos de longa vida 
útil, a fim de permitir que os consumidores 
possam, quando lhes for exigido, compro-
var as operações realizadas.

A “fragilidade” dos documentos emitidos 
em papel termossensível acaba por ampliar 
o desequilíbrio na relação de consumo, em 
vista da dificuldade que o consumidor terá 
em comprovar o seu direito pelo desbota-
mento das informações no comprovante.

STJ. 4ª Turma. REsp 1414774/RJ, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 16/05/2019 
(Info 650).

DIREITO DO CONSUMIDOR

DIREITO EMPRESARIAL

 �O dever de garantia do emitente do 
cheque, previsto no art. 15 da Lei 
nº 7.357/85, não pode ser afastado 
com fundamento nos costumes e 
no princípio da boa-fé objetiva

O emitente garante o pagamento do valor 
contido no cheque, considerando-se não 
escrita a declaração pela qual se exima des-
sa garantia (art. 15 da Lei nº 7.357/85).

Esse dever de garantia do emitente do 
cheque não poder ser afastado com fun-
damento nos costumes e no princípio da 
boa-fé objetiva.

Não há lacuna neste caso. Na ausência de 
lacuna, não cabe ao julgador se valer de um 
costume para afastar a aplicação da lei, sob 
pena de ofensa ao art. 4º da LINDB.

De igual modo, a flexibilização do art. 15 da 
Lei nº 7.357/85, sob o argumento do prin-
cípio da boa-fé objetiva, não tem o condão 
de excluir o dever de garantia do emitente 
do cheque, sob pena de se comprome-
ter a segurança na tutela do crédito, pilar 
fundamental das relações jurídicas dessa 
natureza.

STJ. 3ª Turma. REsp 1787274/MS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019 
(Info 647).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A aquisição de distintividade de marca não gera como decorrência lógica,  
direta e automática a exclusividade de seu uso

Marcas “fracas”, evocativas, descritivas ou sugestivas: são aquelas que apresentam baixo grau de dis-
tintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou carac-
terísticas do produto ou serviço por elas identificado. São formadas, portanto, por expressões de uso 
comum, de pouca originalidade. Ex: “American Airlines” (empresa de serviços de transporte aéreo).

Em caso de marcas evocativas ou sugestivas, a exclusividade conferida ao titular do registro compor-
ta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Ex: “Ame-
rican Airlines” teve que aceitar outra marca registrada como “America Air” (empresa brasileira que 
atua como táxi aéreo). Isso porque no caso de uso de marcas evocativas ou descritivas, a anteriorida-
de do registro não justifica o uso exclusivo de uma expressão dotada de baixo vigor inventivo.

A “American Airlines” buscou anular o registro da marca nominativa “America Air” invocando a teoria 
da “distintividade adquirida” (significação secundária ou secondarymeaning). O fenômeno da distin-
tividade adquirida ocorre quando um signo de caráter comum, descritivo ou evocativo foi utilizado 
durante tanto tempo, alcançando tantas pessoas que passou a adquirir eficácia distintiva suficiente, a 
ponto de possibilitar seu registro como marca.

O STJ não acolheu a tese. Diante do fato de as duas marcas serem evocativas e considerando que as 
empresas prestam serviços distintos (não tendo sido constatada a possibilidade de confusão junto ao 
público) inexiste qualquer razão jurídica que justifique a declaração de nulidade do registro marcário 
da “America Air”.

STJ. 3ª Turma. REsp 1773244/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 (Info 646).

DIREITO EMPRESARIAL

 �Agravo de instrumento interposto contra decisão que julga impugnação de cré-
dito pode se submeter à técnica da ampliação do colegiado (art. 942, § 3º, II, do 
CPC/2015)

A impugnação de crédito não é um mero incidente processual na recuperação judicial, mas uma 
ação incidental, de natureza declaratória, que tem como objeto definir a validade do título (crédito) 
e a sua classificação.

No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação declara-
tória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, deve se subme-
ter à técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942, § 3º, II, do CPC/2015.

No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação declara-
tória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, deve se subme-
ter à técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942, § 3º, II, do CPC/2015.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.797.866-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2019 (Info 
649).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A prescritibilidade do direito de alegar a nulidade de registro de marca, con-
forme previsto no art. 174 da Lei nº 9.279/96, não pode ser afastada por meio de 
aplicação da teoria dualista das nulidades

O art. 174 da Lei nº 9.279/96 preconiza que: “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nuli-
dade do registro, contados da data da sua concessão”.

Teoria dualista das nulidades: divide os atos administrativos defeituosos em nulos e anuláveis, de 
sorte que os atos administrativos contaminados por vício de legalidade poderiam ser invalidados a 
qualquer tempo pela Administração, em decorrência de seu poder de autotutela.

A ação de nulidade da marca não pode ser considerada como imprescritível sob pena de esvaziar o 
conteúdo normativo do art. 174, além de gerar instabilidade, não somente aos titulares de registro, 
mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.

A imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses 
excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os 
demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.782.024-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648).

DIREITO EMPRESARIAL

 �No caso de crédito arrolado desde o ajuizamento da ação de recuperação judi-
cial, não se reconhece impugnação de crédito após o decurso do prazo do art. 8º 
da Lei n. 11.101/2005

O art. 8º da Lei nº 11.101/2005 prevê o seguinte:

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, 
o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao 
juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou mani-
festando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

A impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei nº 
11.101/2005 não pode ter seu mérito apreciado pelo juízo.

A norma do art. 8º contém regra de aplicação cogente. Trata-se de prazo peremptório específico, 
estipulado expressamente pela lei de regência.

Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas 
condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, 
circunstâncias não verificadas na espécie.

STJ. 3ª Turma. REsp 1704201/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 649).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Poder Judiciário não pode impor a nomeação de Defensores Públicos para 
atuar em processos da Justiça Militar em discordância dos critérios de aloca-
ção de pessoal do órgão

Ao impor a nomeação de Defensores para atuar em processos na Justiça Militar do Distrito Fede-
ral, em discordância com critérios de alocação de pessoal previamente aprovados pelo Conselho 
Superior da Defensoria Pública do DF, a autoridade judiciária interfere na autonomia funcional e 
administrativa do órgão. 

Reconhecida a inexistência de profissionais concursados em número suficiente para atender toda 
a população do DF, os critérios indicados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do DF para 
a alocação e distribuição dos Defensores Públicos (locais de maior concentração populacional e de 
maior demanda, faixa salarial familiar até 5 salários mínimos) revestem-se de razoabilidade.

STJ. 5ª Turma. RMS 59.413-DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/05/2019 (Info 
648). 

DIREITO CONSTITUCIONAL

 �O prazo do stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005, deve ser 
computado em dias corridos

A Lei nº 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par 
dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem 
os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento 
econômico da empresa em crise financeira, na recuperação.

O sistema de prazos adotado pela Lei nº 11.101/2005 revela a necessidade de se impor celerida-
de e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas 
quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos 
credores.

Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei nº 
11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência do 
CPC/2015, até mesmo porque ele não possui natureza de prazo processual.

STJ. 3ª Turma. REsp 1698283/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/05/2019 (Info 
649).

DIREITO EMPRESARIAL
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �O prazo para interposição de recurso ordinário em habeas corpus, ainda 
que se trate de matéria não criminal, é de 5 dias

O prazo para interposição de recurso ordinário em habeas corpus, ainda que se trate de ma-
téria não criminal, continua sendo de 5 dias, nos termos do art. 30 da Lei nº 8.038/90, não se 
aplicando à hipótese os arts. 1.003, §5º, e 994, V, do CPC/2015.

Ex: recurso ordinário contra decisão do TJ que negou habeas corpus a indivíduo que se encon-
tra preso em razão de dívida de alimentos.

STJ. 3ª Turma. RHC 109.330-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/04/2019 (Info 646).

 �A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o 
princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência 
para o exequente

Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de 
verba honorária em favor do executado. 

Por força dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não 
pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.

O fato de o exequente não localizar bens do devedor não pode significar mais uma penalidade 
contra ele considerando que, embora tenha vencido a fase de conhecimento, não terá êxito prá-
tico com o processo. 

Do contrário, o devedor que não apresentou bens suficientes ao cumprimento da obrigação ain-
da sairia vitorioso na lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa, o que se revelaria 
teratológico, absurdo, aberrante. 

Assim, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no 
princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve 
suportar as despesas dele decorrentes.

STJ. 4ª Turma. REsp 1769201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/03/2019 (Info 646).

 �O encargo do DL nº 1.025/69 não foi revogado pelo CPC/2015

O encargo do DL nº 1.025/69, embora nominado de honorários de sucumbência, não tem a 
mesma natureza jurídica dos honorários do advogado tratados no CPC/2015, razão pela qual 
esse diploma não revogou aquele, em estrita observância ao princípio da especialidade.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.798.727-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 09/05/2019 (Info 650).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O juízo de admissibilidade do recurso ordinário em mandado de segurança é 
feito pelo STJ (e não pelo TJ ou TRF recorrido)

Em recurso ordinário em mandado de segurança, o exercício de juízo de admissibilidade por tri-
bunais federais e estaduais caracteriza usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, 
sendo cabível reclamação.

O recurso ordinário em mandado de segurança deve ser imediatamente remetido pelo TJ ou TRF ao 
Tribunal Superior, independentemente de juízo prévio de admissibilidade.

STJ. 2ª Seção. Rcl 35.958-CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/04/2019 (Info 646).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica so-
bre aquela realizada por meio do Diário de Justiça

A partir da leitura da Lei nº 11.419/2006 em conjunto com o art. 272 do CPC/2015 conclui-se que a 
comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre, em regra, mediante a intimação por via 
eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais.

Assim, a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplici-
dade de intimações.

STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no AREsp 981.940/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/05/2017.
STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 903.091-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 16/3/2017 
(Info 601).
STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/03/2019 
(Info 647).

 �O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente 
de superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo mandamus

É incabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (art. 5º, III, da Lei nº 
12.016/2009 e Súmula nº 268-STF).

No entanto, se a impetração do mandado de segurança for anterior ao trânsito em julgado da deci-
são questionada, mesmo que venha a acontecer, posteriormente, o mérito do MS deverá ser julga-
do, não podendo ser invocado o seu não cabimento ou a perda de objeto.

STJ. Corte Especial. EDcl no MS 22.157-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/03/2019 
(Info 650).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 � Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e execução fiscal

O CPC/2015, de forma inovadora, previu, em seus arts. 133 a 137, um incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica. Indaga-se: esse incidente aplica-se também para a execução fiscal? 

O tema ainda é polêmico no STJ:

(continua)

Para que haja o redirecionamento da execução fiscal, é necessária a instauração de incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica?

NÃO. Julgado da 2ª Turma do STJ SIM, em algumas hipóteses.  
Julgado da 1ª Turma do STJ

Como foi divulgado no Informativo:

É prescindível o incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica para o redirecio-
namento da execução fiscal na sucessão de 
empresas com a configuração de grupo econô-
mico de fato e em confusão patrimonial.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.786.311-PR, Rel. Min. Fran-
cisco Falcão, julgado em 09/05/2019 (Info 648).

Como foi divulgado no Informativo:

É necessária a instauração do incidente de 
desconsideração da personalidade da pessoa 
jurídica devedora 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 hipó-
teses dos arts. 134 e 135 do CTN.

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

Na ementa, consta, de forma genérica, que o 
incidente de desconsideração seria incompatí-
vel com a execução fiscal:

“A previsão constante no art. 134, caput, do 
CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica, na 
execução fundada em título executivo extraju-
dicial, não implica a incidência do incidente na 
execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, 
verificando-se verdadeira incompatibilidade en-
tre o regime geral do Código de Processo Civil 
e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei 
geral, não comporta a apresentação de defesa 
sem prévia garantia do juízo, nem a automática 
suspensão do processo, conforme a previsão

Para a 1ª Turma, o incidente somente é neces-
sário em algumas situações de redirecionamen-
to. Podemos assim resumir:

• Não é necessária a instauração do incidente 
de desconsideração da personalidade jurídica 
(art. 133 do CPC/2015) no processo de execu-
ção fiscal no caso em que a Fazenda Pública 
exequente pretende alcançar pessoa distinta 
daquela contra a qual, originalmente, foi ajui-
zada a execução, mas cujo nome consta na 
Certidão de Dívida Ativa, após regular procedi-
mento administrativo, ou, mesmo o nome não 
estando no título executivo, o Fisco demonstre 
a responsabilidade, na qualidade de terceiro, 
em consonância com os arts. 134 e 135 do CTN.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �Não cabe mandado de segurança para atacar decisão judicial que se enquadra 
na hipótese do art. 34 da Lei nº 6.830/80

Segundo o art. 34 da Lei nº 6.830/80, das sentenças de primeira instância proferidas em execuções 
de valor igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, só se admitirão 
embargos infringentes e de declaração. Em outras palavras, não cabe apelação.

Essa previsão é constitucional: “É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que 
afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN” (STF ARE 
637.975-RG/MG).

Vale ressaltar também que, contra essa decisão, cabe recurso extraordinário, nos termos da Súmula 
640 do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas 
causas de alçada, ou por turma recursal de Juizado Especial Cível ou Criminal.

Considerando que não cabe apelação, seria possível a impetração de mandado de segurança contra a 
sentença proferida nos termos do art. 40 da LEF? NÃO. Isso porque é incabível o emprego do manda-
do de segurança como sucedâneo recursal.

Diante disso, o STJ fixou a seguinte tese:

Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida em execução fiscal no contexto do 
art. 34 da Lei nº 6.830/80.

STJ. 1ª Seção. IAC no RMS 54.712-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 10/04/2019 (Info 648).

do art. 134, § 3º, do CPC/2015. Na execução 
fiscal a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, 
fica reservada para as situações em que as 
referidas leis são silentes e no que com elas 
compatível (...)”

“Evidenciadas as situações previstas nos arts. 
124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresen-
ta impositiva a instauração do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica, 
podendo o julgador determinar diretamente 
o redirecionamento da execução fiscal para 
responsabilizar a sociedade na sucessão em-
presarial.”

• Por outro lado, é necessária a instauração do 
incidente de desconsideração da personalidade 
da pessoa jurídica devedora para o redireciona-
mento de execução fiscal a pessoa jurídica que 
integra o mesmo grupo econômico, mas que 
não foi identificada no ato de lançamento (Cer-
tidão de Dívida Ativa) ou que não se enquadra 
nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
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 � É possível que o juiz determine a penhora no rosto dos autos de procedimento 
de arbitragem

É possível a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o paga-
mento de dívida cobrada em execução judicial.

A penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exa-
to momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento – ou parte dele 
– deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos 
termos do art. 312 do Código Civil.

Assim, é possível aplicar a regra do art. 860 do CPC, ao procedimento de arbitragem, a fim de per-
mitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça constar em sua decisão final, acaso favorável ao 
executado, a existência da ordem judicial de expropriação.

Ex: a empresa “A” ajuizou execução de título extrajudicial contra a empresa “B”; a exequente sabia 
que a empresa “B” estava em procedimento de arbitragem com a empresa “C” discutindo um 
contrato; diante disso, a exequente pediu e o juiz decretou a penhora dos direitos, bens e valores 
que a empresa “B” eventualmente venha a receber caso seja vencedora no procedimento arbitral; 
assim, se a empresa “C” perder a arbitragem ela irá pagar os valores não para a empresa “B”, mas 
sim para a empresa “A” (exequente).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.678.224-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �Ação de empresas de telefonia contra a Anatel tratando sobre o valor de uso 
de rede móvel, sendo que uma das litigantes se encontra em recuperação judi-
cial: Justiça Federal

Compete à Justiça Federal processar e julgar ação que envolva concessionárias do serviço de te-
lefonia e a Anatel a respeito da precificação do VU-M (Valor de Uso de Rede Móvel) ainda que um 
dos litigantes se encontre em recuperação judicial.

É competência da Justiça Federal analisar as questões relativas aos contratos de interconexão e 
ao valor da interconexão propriamente dita (VU-M). 

Reserva-se ao Juízo Estadual da Falência apenas aquilo que é relacionado com a recuperação judi-
cial (habilitação de crédito, classificação de credores, aprovação de plano). Não se pode, contudo, 
admitir que o Juízo da Falência decida sobre questões que são de competência da esfera federal. 
Assim, a fixação do VU-M é de competência da Justiça Federal.

STJ. 1ª Seção. CC 156.064-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Herman Benja-
min, julgado em 14/11/2018 (Info 649).
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 �O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisó-
ria posteriormente revogada por sentença que extingue o processo sem reso-
lução de mérito, sempre que possível, deverá ser liquidado nos próprios autos

O CPC/2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito, ao esta-
belecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos 
causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte requerente 
não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 dias, caso a tutela seja deferida 
liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou iv) o 
juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (art. 302).

Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da 
tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que “a inde-
nização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, 
dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.

A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela 
provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de 
extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronun-
ciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em 
que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e eco-
nomia processual.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.124-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/05/2019 (Info 649).

 � Em caso de sentenças prolatadas a partir de 18/03/2016, a condenação em 
honorários advocatícios deverá observar o CPC/2015

A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos hono-
rários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas 
pelo CPC/2015.

Assim, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18/3/2016, deverão ser utilizadas as nor-
mas do novo CPC relativas aos honorários sucumbenciais.

A sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença.

STJ. Corte Especial. EAREsp 1255986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/03/2019 (Info 
648).
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 �A prioridade na tramitação do feito é direito subjetivo da pessoa idosa e a 
lei lhe concede legitimidade exclusiva para a postulação do requerimento do 
benefício

A pessoa com idade igual ou superior a 60 anos que figura como parte ou interveniente na re-
lação processual possui prioridade na tramitação do feito (arts. 71 da Lei nº 10.741/2003 e art. 
1.048 do CPC/2015).

Quem tem legitimidade para postular a prioridade de tramitação do feito atribuída por lei ao idoso?

O próprio idoso. A pessoa idosa é a parte legítima para requerer a prioridade de tramitação do 
processo, devendo, para tanto, fazer prova da sua idade.

A prioridade na tramitação depende, portanto, de manifestação de vontade do interessado, por 
se tratar de direito subjetivo processual do idoso. A necessidade do requerimento é justificada 
pelo fato de que nem toda tramitação prioritária será benéfica ao idoso, especialmente em pro-
cessos nos quais há alta probabilidade de que o resultado lhe seja desfavorável.

Ex: determinada pessoa jurídica ajuizou execução contra um idoso e pediu prioridade na trami-
tação do feito alegando que o executado possui mais de 60 anos. O pleito não foi aceito conside-
rando que falta legitimidade e interesse à exequente para formular o referido pedido.

STJ. 3ª Turma. REsp 1801884/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/05/2019 (Info 
650).

 �O recurso cabível contra decisão que julga procedente, na primeira fase, a 
ação de exigir contas é o agravo de instrumento

Cabe agravo de instrumento contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de 
exigir contas, condenando o réu a prestar as contas exigidas.

Como essa decisão não gera o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de 
instrumento (arts. 550, § 5º, e 1.015, II). 

Por outro lado, se a decisão extinguir o processo, com ou sem resolução de mérito (arts. 485 e 
487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a apelação.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.680.168-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 
09/04/2019 (Info 650).
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 �O art. 1.035, § 5º do CPC/2015 não determina a suspensão automática dos pro-
cessos, devendo esse entendimento ser aplicado aos recursos especiais que im-
pugnam acórdão publicado e com a repercussão geral reconhecida na vigência 
do CPC/1973

O art. 1.035, § 5º do CPC/2015 prevê o seguinte:

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a sus-
pensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 
sobre a questão e tramitem no território nacional.

A suspensão prevista nesse § 5º não é uma consequência automática e necessária do reconheci-
mento da repercussão geral. Em outras palavras, ela não acontece sempre. O Ministro Relator do 
recurso extraordinário paradigma tem discricionariedade para determiná-la ou modulá-la (STF. 
Plenário. RE 966177 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2017).

Esse mesmo entendimento deve ser aplicado aos recursos especiais que impugnam acórdão publi-
cado e que tenha tido repercussão geral reconhecida na vigência do CPC/1973.

Assim, o STJ poderá julgar um recurso especial que esteja naquele Tribunal mesmo que o tema a ser 
discutido esteja aguardando para ser julgado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, salvo, 
obviamente, se o Ministro Relator do STF determinou a suspensão de todos os processos pendentes. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.202.071-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/02/2019 (Info 650). 

 �A aplicação financeira realizada por meio da aquisição de cotas de fundo de  
investimento no exterior sem que isso seja declarado ao BACEN configura o  
crime do art. 22, parágrafo único, parte final, da Lei nº 7.492/86

A aplicação financeira não declarada à repartição federal competente no exterior se subsume ao 
tipo penal previsto na parte final do parágrafo único do art. 22 da Lei nº 7.492/86.

Art. 22. (...) Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autori-
zação legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados 
à repartição federal competente.

Ex: indivíduo residente no Brasil subscreveu cotas de fundo de investimento sediado nas Ilhas 
Cayman e não informou a existência de tais valores na declaração de capitais de capitais brasileiros 
no exterior, que deveria ter sido entregue ao Bacen.

STJ. 5ª Turma. AREsp 774.523-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 07/05/2019 (Info 648).

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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 � Condenações anteriores transitadas 
em julgado não podem ser utiliza-
das como personalidade ou conduta 
social desfavorável

Eventuais condenações criminais do réu 
transitadas em julgado e não utilizadas para 
caracterizar a reincidência somente podem 
ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, 
a título de antecedentes criminais, não se 
admitindo sua utilização também para desva-
lorar a personalidade ou a conduta social do 
agente.

A conduta social e a personalidade do agen-
te não se confundem com os antecedentes 
criminais, porquanto gozam de contornos 
próprios – referem-se ao modo de ser e agir 
do autor do delito –, os quais não podem ser 
deduzidos, de forma automática, da folha de 
antecedentes criminais do réu. Trata-se da 
atuação do réu na comunidade, no contexto 
familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta 
social), do seu temperamento e das caracte-
rísticas do seu caráter, aos quais se agregam 
fatores hereditários e socioambientais, mol-
dados pelas experiências vividas pelo agente 
(personalidade social).

Já a circunstância judicial dos antecedentes 
se presta eminentemente à análise da folha 
criminal do réu, momento em que eventual 
histórico de múltiplas condenações definitivas 
pode, a critério do julgador, ser valorado de 
forma mais enfática, o que, por si só, já de-
monstra a desnecessidade de se valorar nega-
tivamente outras condenações definitivas nos 
vetores personalidade e conduta social.

STJ. 3ª Seção. EAREsp 1.311.636-MS, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
10/04/2019 (Info 647).

 �Adulterar o sistema de medição da 
energia elétrica para pagar menos 
que o devido: estelionato (não é furto 
mediante fraude)

A alteração do sistema de medição, mediante 
fraude, para que aponte resultado menor do 
que o real consumo de energia elétrica confi-
gura estelionato.

Ex: as fases “A” e “B” do medidor foram iso-
ladas por um material transparente, que 
permitia a alteração do relógio fazendo com 
que fosse registrada menos energia do que a 
consumida.

STJ. 5ª Turma. AREsp 1.418.119-DF, Rel. Min. 
Joel Ilan Paciornik, julgado em 07/05/2019 
(Info 648).

Cuidado para não confundir: 

• agente desvia a energia elétrica por meio de 
ligação clandestina (“gato”): crime de FURTO  
(há subtração e inversão da posse do bem).

• agente altera o sistema de medição para que 
aponte resultado menor do que o real consu-
mo: crime de ESTELIONATO.

 � Folha de antecedentes criminais é um 
documento válido para comprovar 
maus antecedentes ou reincidência

Súmula 636-STJ: A folha de antecedentes 
criminais é documento suficiente a comprovar 
os maus antecedentes e a reincidência.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

 � Crime de embaraçar investigação previsto na Lei do Crime Organizado não é 
restrito à fase do inquérito

A Lei das organizações criminosas (Lei nº 12.850/2013) prevê o seguinte crime:

Art. 2º (...) § 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a in-
vestigação de infração penal que envolva organização criminosa.

Quando o art. 2º, § 1º fala em “investigação” ele está se limitando à fase pré-processual ou abrange tam-
bém a ação penal? Se o agente embaraça o processo penal, ele também comete este delito?

SIM. A tese de que a investigação criminal descrita no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 limita-se à 
fase do inquérito não foi aceita pelo STJ. Isso porque as investigações se prolongam durante toda 
a persecução criminal, que abarca tanto o inquérito policial quanto a ação penal deflagrada pelo 
recebimento da denúncia. 

Assim, como o legislador não inseriu uma expressão estrita como “inquérito policial”, compreen-
de-se ter conferido à investigação de infração penal o sentido de “persecução penal”, até porque 
carece de razoabilidade punir mais severamente a obstrução das investigações do inquérito do que 
a obstrução da ação penal.

Ademais, sabe-se que muitas diligências realizadas no âmbito policial possuem o contraditório 
diferido, de tal sorte que não é possível tratar inquérito e ação penal como dois momentos absolu-
tamente independentes da persecução penal.

O tipo penal previsto pelo art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 define conduta delituosa que abrange o 
inquérito policial e a ação penal.

STJ. 5ª Turma. HC 487.962-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/05/2019 (Info 650).

 � Compete à Justiça Estadual julgar crime cometido a bordo de balão

Compete à Justiça Estadual o julgamento de crimes ocorridos a bordo de balões de ar quente tri-
pulados. 

Os balões de ar quente tripulados não se enquadram no conceito de “aeronave” (art. 106 da Lei nº 
7.565/86), razão pela qual não se aplica a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IX, da 
CF/88).

STJ. 3ª Seção. CC 143.400-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/04/2019 (Info 648).
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 �A concessão da prisão domiciliar 
com base no art. 318-A do CPP apli-
ca-se também no caso de execução 
provisória da pena

É possível a concessão de prisão domiciliar, ain-
da que se trate de execução provisória da pena, 
para condenada com filho menor de 12 anos 
ou responsável por pessoa com deficiência.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mu-
lher gestante ou que for mãe ou responsável 
por crianças ou pessoas com deficiência será 
substituída por prisão domiciliar, desde que: 

I - não tenha cometido crime com violência ou 
grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu 
filho ou dependente.

STJ. 5ª Turma. HC 487.763-SP, Rel. Min. Reynal-
do Soares da Fonseca, julgado em 02/04/2019 
(Info 647).

 � É desnecessária a remessa de cópias 
dos autos ao Órgão Ministerial pre-
vista no art. 40 do CPP, que, atuando 
como custos legis, já tenha acesso 
aos autos

No caso em que o Ministério Público tem vista 
dos autos, a remessa de cópias e documentos 
ao Órgão Ministerial não se mostra necessá-
ria. O Parquet, na oportunidade em que rece-
be os autos, pode tirar cópia dos documentos 
que bem entender, sendo completamente 
esvaziado o sentido de remeter-se cópias e 
documentos.

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que 
conhecerem, os juízes ou tribunais verifica-
rem a existência de crime de ação pública, 
remeterão ao Ministério Público as cópias e 
os documentos necessários ao oferecimento 
da denúncia.

STJ. 3ª Seção. EREsp 1.338.699-RS, Rel. Min. Ri-
beiro Dantas, julgado em 22/05/2019 (Info 649) 

 � STJ não é competente para julgar crime praticado por Governador no exercício 
do mandato se o agente deixou o cargo e atualmente voltou a ser Governador por 
força de uma nova eleição

O STJ é incompetente para julgar crime praticado durante mandato anterior de Governador, ainda que 
atualmente ocupe referido cargo por força de nova eleição.

Ex: João praticou o crime em 2010, quando era Governador; em 2011 foi eleito Senador; em 2019 assu-
miu novamente como Governador; esse crime praticado em 2010 será julgado em 1ª instância (e não 
pelo STJ).

Como o foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fa-
tos em apuração e o exercício da função pública, o término de um determinado mandato acarreta, por 
si só, a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato praticado nesse intervalo.

STJ. Corte Especial. QO na APn 874-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2019 (Info 649).
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 � É dever do Estado a disponibilização da integralidade das conversas 
advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção 
pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados

Situação concreta: durante uma investigação para apurar tráfico de drogas, o juiz da vara 
criminal decretou a interceptação telefônica dos suspeitos. Durante os diálogos, consta-
tou-se a participação de um militar. O militar foi, então, denunciado na Justiça Militar. Os 
diálogos interceptados foram juntados aos autos do processo penal militar como prova 
emprestada, oriundos da vara criminal. Ocorre que o juiz da vara criminal não remeteu à 
Justiça Militar a integralidade dos áudios, mas apenas os trechos em que se entendia que 
havia a participação do militar.

O STJ entendeu que esse procedimento não foi correto. Isso porque “quebra da cadeia de 
custódia da prova”. 

A cadeia de custódia da prova consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova até 
a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante 
esse trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (RHC 77.836/PA, Rel. Min. 
Ribeiro Dantas, julgado em 05/02/2019).

A defesa deve ter acesso à integralidade das conversas advindas nos autos de forma em-
prestada, sendo inadmissível que as autoridades de persecução façam a seleção dos tre-
chos que ficarão no processo e daqueles que serão extraídos.

A apresentação de somente parcela dos áudios, cuja filtragem foi feita sem a presença do 
defensor, acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquan-
to a pertinência do acervo probatório não pode ser realizada apenas pela acusação, na 
medida em que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.795.341-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/05/2019 (Info 648).

Obs: vale ressaltar que o caso acima explicado trata sobre falta de acesso à integralidade 
da interceptação telefônica e não sobre falta de transcrição ou de gravação integral das 
conversas obtidas.

O entendimento da jurisprudência do STF e do STJ é o de que não é obrigatória a transcri-
ção integral do conteúdo das interceptações telefônicas. Isso não foi alterado pelo julgado 
acima, que trata sobre hipótese diferente.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
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 � É possível reconhecer como especial a atividade de vigilante, com 
ou sem o uso de arma de fogo, desde que comprovada a exposição 
do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não 
ocasional, nem intermitente

Para fins de aposentadoria especial, é possível reconhecer a caracterização da 
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo 
após a publicação do Decreto nº 2.172/97, desde que comprovada a exposição do 
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermi-
tente. 

STJ. 1ª Seção. Pet 10.679-RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
22/05/2019 (Info 649).

 �Não é cabível a percepção simultânea de benefício previdenciário 
e da pensão vitalícia dos seringueiros (soldados da borracha)

A Lei nº 7.986/89 disciplinou a pensão vitalícia definindo como beneficiários o pró-
prio seringueiro e seus dependentes exigindo como requisitos a comprovação do 
exercício laboral na atividade e a situação de carência, fixando o valor do benefício 
em dois salários mínimos mensais. 

A pensão vitalícia para assistência dos seringueiros foi inserida no ordenamento 
jurídico brasileiro como um auxílio financeiro àqueles trabalhadores que se encon-
travam em situação de carência e necessitavam de amparo estatal.

A Lei estabelece como requisito para a concessão do benefício a demonstração de 
que o beneficiário não possui meios para a sua subsistência e da sua família. Isso 
demonstra que a manutenção do pagamento do benefício é incompatível com a 
existência de outra renda mensal ou periódica que garanta o sustento familiar.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.755.140-AM, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
07/02/2019 (Info 649).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
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50 vagas de Juiz de Direito
Subsídio: R$ 30.404,42
Inscrições: 23/08/2019 a 23/09/2019
Prova objetiva: 27/10/2019 (manhã)
Prova discursiva: 20/12/2019 (tarde)
Sentença cível: 21/12/2019 (tarde)
Sentença criminal: 22/12/2019 (tarde)
Prova oral: a ser marcada.
Realização: CEBRASPE (CESPE)

Lei Geral das Agências
Reguladoras Federais

O que caracteriza a natureza especial das agências 
reguladoras?

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

a) ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica;

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

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

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

Autonomia administrativa

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

I - solicitar diretamente ao Ministério da Econo-
mia:

a) autorização para a realização de concursos 
públicos;

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

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

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

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

Compliance

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

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

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

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

Dever de motivação das deliberações

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

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

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

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

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

Manifestação do Conselho Diretor ou da Diretoria

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

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

Decisões relacionadas com regulação deverá ser 
colegiadas

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

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

Reuniões deliberativas são públicas

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

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

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

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

Não são públicas as deliberações que envolvam:

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

I - documentos classificados como sigilosos;

II - matéria de natureza administrativa.

Consulta pública

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

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

Audiência pública

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

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

Prestação de contas e controle social

IMPORTANTE. Quem exerce o controle externo 
das agências reguladoras?

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

Relatório anual das atividades

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

I - plano estratégico;

II - plano de gestão anual.

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

Objetivos dos planos estratégico e de gestão

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

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

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

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

Plano de comunicação

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

Plano Estratégico

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

Plano de gestão anual

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

O plano de gestão anual deverá:

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

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

Agenda regulatória

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

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

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

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

Ouvidoria
Ouvidor

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

Atribuições

São atribuições do ouvidor:

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

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

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

Acesso aos processos da agência

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

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

Relatórios

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

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

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

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

Como é escolhido o ouvidor?

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

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

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

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

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

Trata-se da chamada emenda do orçamento 
impositivo.

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

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

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

4) Nova redação do § 14 do art. 166

5) Revogação do § 15 do art. 166

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

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

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

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

9) Inclusão do § 20 ao art. 166

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

Vigência

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

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

Art. 101. (...)

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

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

II - após completarem sessenta anos de 
idade.

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

O que fez a Lei nº 13.847/2019

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

Art. 43. (...)

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

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

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

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

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

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

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

Comitês para intercâmbio de experiências e 
informações

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

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

Agências reguladoras devem zelar pela defesa do 
consumidor

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

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

IMPORTANTE. Termo de ajustamento de conduta

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

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

I - a descrição das obrigações assumidas;

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

III - a forma de fiscalização da sua observância;

IV - os fundamentos de fato e de direito; e

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

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

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

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

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

Agências reguladoras e órgãos de defesa do meio 
ambiente

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

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

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

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

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

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

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

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

Não pode haver delegação de competências 
normativas

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

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

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

As duas principais mudanças foram:

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

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

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

Alterações na Lei nº 9.986/2000

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

Principais alterações realizadas na Lei nº 
9.986/2000:

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

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

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

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

I - ter experiência profissional de, no 
mínimo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI - (VETADO);

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

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

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

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

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

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

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

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

V - exercer atividade sindical;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vigência

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

2) Nova redação do § 12 do art. 166

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

Providências que deverão ser adotadas pela 
autoridade policial

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

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

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

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

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

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

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

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

Ação penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. 
Denunciação caluniosa.

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

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

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

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

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

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

Bem jurídico protegido

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

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

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

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

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

O que são as agências reguladoras?

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

São, portanto, autarquias especiais.

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

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

I - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

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

III - Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel);

IV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa);

V - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS);

VI - Agência Nacional de Águas (ANA);

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

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

IX - Agência Nacional do Cinema (Ancine);

X - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

XI - Agência Nacional de Mineração (ANM).

Mandato

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

O ouvidor somente perderá o cargo em caso de: 

• renúncia;

• condenação judicial transitada em julgado; ou 

• condenação em processo administrativo 
disciplinar.

Vedação

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

Processo administrativo contra o ouvidor

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

Vacância

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

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

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

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

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

Monitorar as práticas de mercado dos agentes dos 
setores regulados

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

Atribuições dos órgãos de defesa da concorrência

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

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

Dever de comunicação da agência aos órgãos de 
defesa da concorrência

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

VI - exercer atividade político-partidária;

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

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

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

Art. 8º (...)

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

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

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

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

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

Veja a seguir o que mudou:

1) Inclusão do § 10 ao art. 165

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

Obs: dispositivo muito importante para 
provas objetivas de concurso.

Observações:

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

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

3) Nova redação do § 13 do art. 166

7) Nova redação do § 17 do art. 166

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

Exames médicos periódicos

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

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

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

Art. 43 (...)

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

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

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

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

Exceções à regra que impõe os exames periódicos 

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

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

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

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

Exceções da exceção:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto havia sido vetado

Vale mencionar aqui uma última informação.

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

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

Educação básica:

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

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

Pedido feito pela ofendida de medidas protetivas 
de urgência

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

As medidas protetivas de urgência podem ser 
requeridas ao juiz:

a) a pedido da ofendida;

b) a requerimento do Ministério Público.

E o Delegado de Polícia?

Não existe previsão na Lei para que o Delegado, 
em nome próprio, formule pedido de concessão 
de medida protetiva de urgência.

O que a Lei prevê é que a vítima, ao ser ouvida 
pela autoridade policial, e ao ser cientificada de 
seus direitos, declare que está solicitando a 
concessão de uma ou mais medidas protetivas.

Esse pedido da vítima é remetido pelo Delegado 
para ser analisado pelo juiz.

Veja a dicção da Lei:

Art. 12.  Em todos os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:
(...)

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

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido 
da ofendida (pedido tratado no inciso III do 
art. 12 acima), caberá ao juiz, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofen-
dida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

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

Art. 12-C. Verificada a existência de risco 
atual ou iminente à vida ou à integridade 
física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, ou de seus dependen-
tes, o agressor será imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de convivência com 
a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o 
Município não for sede de comarca; ou

III - pelo policial, quando o Município não for 
sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput 
deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e 
decidirá, em igual prazo, sobre a manuten-
ção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público 
concomitantemente.

(...)

Pedido da ofendida

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

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

O que fez a Lei nº 13.836/2019?

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

Veja o inciso IV que foi acrescentado:

Art. 12 (...)

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

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

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

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

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

Nesse sentido:

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

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

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

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

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

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

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

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

Crimes eleitorais

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

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

Os crimes eleitorais estão todos previstos no Código 
Eleitoral?

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

De quem é a competência para julgar crimes 
eleitorais?

Da Justiça Eleitoral. 

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

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

Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

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

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

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

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

§ 3º (VETADO)

Em que consiste o crime

O agente, ...

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

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

• mesmo sabendo que ela é inocente,

• fazendo com que as autoridades iniciem...

• uma investigação policial

• um processo judicial

• uma investigação administrativa

• um inquérito civil

• ou uma ação de improbidade administrativa.

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

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

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

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

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

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

Dar causa

Significa provocar, dar início. 

Essa provocação pode ser: 

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

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

Sujeito ativo

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

Sujeito passivo

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

Elemento subjetivo

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

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

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

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

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

Consumação

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

Tentativa

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

Anonimato

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

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

Denunciação caluniosa privilegiada

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

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

Calúnia eleitoral x denunciação caluniosa eleitoral

Ação penal

Ação penal pública incondicionada.

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

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

Suspensão condicional do processo

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

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

Vigência

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O art. 161 do CTB prevê que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Buscador Dizer o Direito é 
uma ferramenta inovadora de 
pesquisa de jurisprudência na 
qual o usuário, ao realizar sua 
pesquisa, tem acesso, de forma 
simples, rápida e direta, a julgados 
selecionados que indicam o 
entendimento atual do STF e do 
STJ a respeito do tema.

Buscador
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