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LEI 14.030/2020: 
FLEXIBILIZOU OS PRAZOS PARA A REALIZAÇÃO 
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DIANTE 
DA PANDEMIA DO COVID-19

A Lei nº 14.030/2020 alterou a Lei das S.A., o Código Civil e a Leis das cooperativas para flexibilizar os pra-
zos de realização das assembleias gerais diante da pandemia do covid-19.

Vale ressaltar que a Lei é fruto da conversão da MP 931/2020, aprovada pelo Congresso Nacional.

SOCIEDADES ANÔNIMAS (LEI 6.404/76)

Assembleia-geral

A assembleia-geral é a reunião dos acionistas de uma sociedade anônima, convocada com o objetivo de 
deliberar sobre as matérias de interesse da companhia. 

Existem duas espécies de assembleia-geral:

a) assembleia-geral ordinária (AGO): convocada para deliberar sobre os assuntos previstos no art. 132 da 
Lei nº 6.404/76 (Lei das SA).

b) assembleia-geral extraordinária (AGE): convocada para discutir outros temas.

Assembleia-geral ordinária

Todo ano a sociedade anônima é obrigada, por lei, a fazer uma assembleia-geral ordinária para:

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
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III - eleger os administradores e os membros do 
conselho fiscal, quando for o caso;

IV - aprovar a correção da expressão monetária 
do capital social.

Essa assembleia-geral deve ser feita nos quatro pri-
meiros meses seguintes ao término do exercício so-
cial. Isso está previsto no art. 132 da Lei nº 6.404/76.

O exercício social é o mesmo que ano civil?

A Lei não exige que seja. No entanto, a imensa 
maioria dos estatutos das sociedades anônimas 
preveem que o exercício social tem duração de 1 
ano e coincide com o ano civil.

Veja um exemplo de estatuto social nesse sentido:

CAPÍTULO XX - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Art. XX - O exercício social terá a duração de 1 
(um) ano, encerrando-se em 31 de dezembro 
de cada ano civil, ocasião em que será realiza-
do um balanço patrimonial, com demonstrati-
vo dos lucros e perdas, do resultado do exer-
cício e das origens e aplicações dos recursos.

Assim, se o estatuto da sociedade anônima 
prever que o exercício social coincide com o ano 
civil, isso significa que ele terminará em 31 de 
dezembro e que, portanto, essa companhia terá 
que realizar a sua assembleia-geral ordinária até 
o final do mês de abril do ano seguinte. 

É o que prevê o art. 132 da Lei das S.A.:

Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros 
meses seguintes ao término do exercício social, 
deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para:

(...)

Repito, no entanto, que pode ser que a compa-
nhia tenha estipulado que seu exercício social ter-

mina em 31 de janeiro. Neste caso, a AGO deverá 
ser realizada até 31 de maio e assim por diante.

Adiamento do prazo-limite para a realização da AGO

A maioria das companhias teria que realizar sua 
AGO em abril ou nos meses seguintes.

Ocorre que, nesse período, estávamos vivendo, 
infelizmente, uma situação de pandemia decor-
rente do Covid-19. 

Diante disso, foi editada a MP 931/2020 (conver-
tida na Lei nº 14.030/2020) adiando o prazo de 
realização dessa assembleia-geral ordinária.

Veja o que disse o art. 1º da Lei:

Art. 1º  A sociedade anônima cujo exercício so-
cial tenha sido encerrado entre 31 de dezem-
bro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, 
excepcionalmente, realizar a assembleia geral 
ordinária a que se refere o art. 132 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo 
de 7 (sete) meses, contado do término do seu 
exercício social.

§ 1º Disposições contratuais que exijam a 
realização da assembleia geral ordinária em 
prazo inferior ao estabelecido no caput deste 
artigo serão consideradas sem efeito no exer-
cício de 2020.

§ 2º Os prazos de gestão ou de atuação dos 
administradores, dos membros do conselho 
fiscal e de comitês estatutários ficam prorro-
gados até a realização da assembleia geral 
ordinária nos termos do caput deste artigo ou 
até a ocorrência da reunião do conselho de 
administração, conforme o caso.

§ 3º Ressalvada a hipótese de previsão diver-
sa no estatuto social, caberá ao conselho de 
administração deliberar, ad referendum, sobre 
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assuntos urgentes de competência da assembleia geral, os quais serão objeto de deliberação na pri-
meira reunião subsequente da assembleia geral.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às sub-
sidiárias das referidas empresas e sociedades.

Possibilidade de a assembleia geral ser realizada de forma digital

Veja a pequena alteração promovida na redação do § 2º do art. 124 da Lei das S.A.:

LEI Nº 6.404/76

Antes Depois

Art. 124 (...)

§ 2º Salvo motivo de força maior, a assembléia-ge-
ral realizar-se-á no edifício onde a companhia tiver 
a sede; quando houver de efetuar-se em outro, os 

anúncios indicarão, com clareza, o lugar da reu-
nião, que em nenhum caso poderá realizar-se fora 

da localidade da sede.

Art. 124 (...)

§ 2º A assembleia geral deverá ser realizada, pre-
ferencialmente, no edifício onde a companhia 

tiver sede ou, por motivo de força maior, em outro 
lugar, desde que seja no mesmo Município da sede 

e seja indicado com clareza nos anúncios.

A grande novidade foi a inclusão do §2º-A prevendo a possibilidade de realização de assembleia digital:

§ 2º-A. Sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo, as companhias, abertas e fechadas, poderão 
realizar assembleia digital, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão 
competente do Poder Executivo federal, respectivamente.

Possibilidade de o acionista votar à distância na assembleia geral

O art. 121 da Lei da S.A., desde 2011, previa a possibilidade de o acionista da sociedade anônima aberta 
votar a distância na assembleia geral:

“Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar a distância em assembleia geral, nos ter-
mos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.” (Incluído pela Lei nº 12.431/2011).

Foi incluída essa mesma possibilidade para as companhias fechadas:

Art. 121 (...)

Parágrafo único. Nas companhias, abertas e fechadas, o acionista poderá participar e votar a distância 
em assembleia geral, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão com-
petente do Poder Executivo federal, respectivamente.
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Dividendos

Dividendo é o valor recebido pelo acionista como 
participação pelos lucros que a companhia obteve.

Quanto maior o número de ações que o acionista 
possui, maior será o valor dos dividendos que irá 
receber.

Uma das finalidades da AGO é deliberar sobre a 
distribuição dos dividendos.

Conforme explica Sérgio Campinho, o pagamento 
dos dividendos, em princípio, é anual. Contudo, o 
art. 204 da Lei das S.A. permite o pagamento de 
dividendos em períodos menores, o que se deno-
mina “dividendos intermediários” (p. 634)

Como a realização da AGO poderá ser adiada, a 
MP afirma que o conselho de administração ou a 
sua diretoria da companhia poderão decidir so-
bre a distribuição de dividendos intermediários. 
Confira o art. 2º da Lei:

Art. 2º Até que seja realizada a assembleia 
geral ordinária a que se refere o art. 1º desta 
Lei, o conselho de administração, se houver, 
ou a diretoria poderá, independentemente de 
reforma do estatuto social, declarar dividen-
dos, nos termos do art. 204 da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976.

Assim, normalmente, os órgãos de administração 
só podem declarar dividendos intermediários se 
o estatuto da companhia autorizar (art. 204, § 2º 
da Lei das S.A.). No entanto, o art. 2º da Lei auto-
rizou que, até a realização da AGO, seja possível 
que os órgãos de administração declarem divi-
dendos mesmo sem previsão no estatuto social.

Autorização genérica para que a CVM prorrogue os 
prazos previstos em lei para as companhias abertas

Art. 3º Excepcionalmente, durante o exercício 
de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) poderá prorrogar os prazos estabele-
cidos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, para as companhias abertas.

Parágrafo único. Competirá à CVM definir a 
data de apresentação das demonstrações 
financeiras das companhias abertas.

SOCIEDADES LIMITADAS (CÓDIGO CIVIL)

As sociedades limitadas são regidas pelo Código 
Civil (arts. 1.052 e seguintes).

O art. 1.078 traz uma regra muito parecida com 
a da assembleia-geral ordinária das sociedades 
anônimas. Esse dispositivo prevê que uma vez 
por ano a sociedade limitada deverá realizar 
uma assembleia dos sócios para deliberar sobre 
determinados assuntos:

Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve reali-
zar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro 
meses seguintes à ao término do exercício 
social, com o objetivo de:

I - tomar as contas dos administradores e 
deliberar sobre o balanço patrimonial e o de 
resultado econômico;

II - designar administradores, quando for o caso;

III - tratar de qualquer outro assunto constan-
te da ordem do dia.

Adiamento do prazo-limite para a realização dessa 
assembleia de sócios

Assim como fez com a AGO das sociedades anô-
nimas, a Lei nº 14.030/2020 ampliou o prazo-limi-
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te para a realização dessa assembleia de sócios 
da sociedade limitada:

Art. 4º  A sociedade limitada cujo exercício so-
cial tenha sido encerrado entre 31 de dezem-
bro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, 
excepcionalmente, realizar a assembleia de 
sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
no prazo de 7 (sete) meses, contado do térmi-
no do seu exercício social.

§ 1º Disposições contratuais que exijam a reali-
zação da assembleia de sócios em prazo infe-
rior ao estabelecido no caput deste artigo serão 
consideradas sem efeito no exercício de 2020.

§ 2º Os mandatos dos administradores e dos 
membros do conselho fiscal previstos para se 
encerrarem antes da realização da assembleia 
de sócios nos termos do caput deste artigo 
ficam prorrogados até a sua realização. 

Possibilidade de o sócio votar à distância

Foi incluído o seguinte artigo ao Código Civil:

Art. 1.080-A. O sócio poderá participar e votar 
a distância em reunião ou em assembleia, nos 
termos do regulamento do órgão competente 
do Poder Executivo federal.

Parágrafo único. A reunião ou a assembleia 
poderá ser realizada de forma digital, res-
peitados os direitos legalmente previstos de 
participação e de manifestação dos sócios e 
os demais requisitos regulamentares.

SOCIEDADES COOPERATIVAS (LEI 
5.764/71) E COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
(LC 130/2009)

Adiamento do prazo-limite para a realização da AGO

As sociedades cooperativas são regidas pela Lei 
nº 5.764/71.

O art. 44 dessa Lei prevê que as cooperativas 
possuem o dever de realizar uma assembleia-ge-
ral ordinária em até 3 meses após o término do 
exercício social:

Art. 44. A Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará anualmente nos 3 (três) primeiros 
meses após o término do exercício social, 
deliberará sobre os seguintes assuntos que 
deverão constar da ordem do dia:

(...)

As cooperativas de crédito são regidas pela LC 
130/2009, que prevê a realização da assembleia 
geral ordinária no prazo de até 4 meses após 
enceramento do exercício social:

Art. 17. A assembleia geral ordinária das coope-
rativas de crédito realizar-se-á anualmente, nos 
4 (quatro) primeiros meses do exercício social. 

A Lei nº 14.030/2020 também prevê o adiamento 
do prazo de realização da AGO das cooperativas 
de crédito:

Art. 5º A sociedade cooperativa e a entidade 
de representação do cooperativismo poderão, 
excepcionalmente, realizar a assembleia geral 
ordinária a que se refere o art. 44 da Lei nº 
5.764, de 16 de dezembro de 1971, ou o art. 
17 da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril 
de 2009, no prazo de 9 (nove) meses, contado 
do término do seu exercício social.
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Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização e dos ou-
tros órgãos estatutários previstos para se encerrarem antes da realização da assembleia geral ordiná-
ria nos termos do caput deste artigo ficam prorrogados até a sua realização.

Possibilidade de o associado votar à distância

É incluído o seguinte artigo à Lei nº 5.764/71:

Art. 43-A. O associado poderá participar e votar a distância em reunião ou em assembleia, que pode-
rão ser realizadas em meio digital, nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Execu-
tivo federal.

Parágrafo único. A assembleia geral poderá ser realizada de forma digital, respeitados os direitos legal-
mente previstos de participação e de manifestação dos associados e os demais requisitos regulamentares.

ADIAMENTO DO INÍCIO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA ARQUIVAMENTO DOS ATOS NAS 
JUNTAS COMERCIAIS

A Lei nº 8.934/94 prevê que deverão ser arquivados na junta comercial:

• os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, 
sociedades mercantis e cooperativas;

• os atos relativos a consórcio e grupo de sociedade de que trata a Lei das S.A.

• os atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil;

• as declarações de microempresa;

• os atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins ou daqueles que possam interessar ao empresário e às empresas mercantis.

Segundo o art. 36 da Lei nº 8.934/94, esses documentos deverão ser apresentados a arquivamento na 
junta, dentro de 30 dias contados de sua assinatura.

Ocorre que as juntas comerciais não estão funcionando normalmente nesse período de pandemia do covid-19.

Diante disso, o art. 6º da Lei prevê que esse prazo de 30 dias somente começará a ser contado quando a 
junta comercial restabelecer a prestação regular dos seus serviços.

Além disso, enquanto durarem as medidas restritivas ao funcionamento normal das juntas comerciais 
decorrentes exclusivamente da pandemia da covid-19, a exigência de arquivamento prévio de ato para a 
realização de emissões de valores mobiliários e para outros negócios jurídicos fica suspensa a partir de 1º 
de março de 2020 e o arquivamento deverá ser feito na junta comercial respectiva no prazo de trinta dias, 
contado da data em que a junta comercial restabelecer a prestação regular dos seus serviços.
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OBSERVÂNCIA DAS RESTRIÇÕES

Art. 7º As associações, as fundações e as demais sociedades não abrangidas pelo disposto nos arts. 1º, 
4º e 5º desta Lei deverão observar as restrições à realização de reuniões e de assembleias presenciais 
até 31 de dezembro de 2020, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais.

Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas jurídicas de direito privado mencionadas no caput deste artigo:

I – a extensão, em até 7 (sete) meses, dos prazos para realização de assembleia geral e de duração do 
mandato de dirigentes, no que couber;

II – o disposto no art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020.

Vigência

A MP 931/2020 entrou em vigor na data de sua publicação (30/03/2020).

A Lei nº 14.030/2020, por sua vez, entrou em vigor no dia 29/07/2020.

https://www.editorajuspodivm.com.br/vade-mecum-de-jurisprudencia-dizer-o-direito-versao-espiral-2020
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LEI 14.026/2020: MARCO 
REGULATÓRIO DO SANEA-
MENTO BÁSICO
A Lei nº 14.026/2020 é o novo marco regulatório 
do saneamento básico.

Trata-se de lei com diversos aspectos técnicos de 
grande importância prática, mas baixa relevância 
para concursos públicos.

Preparei um resumo dos pontos que podem ser 
eventualmente explorados em provas de concur-
so. Veja abaixo:

Alterações na Lei nº 11.445/2007

A Lei nº 11.445/2007 estabelece as diretrizes na-
cionais para o saneamento básico.

A Lei nº 14.026/2020 promoveu diversas altera-
ções na Lei nº 11.445/2007.

Irei destacar abaixo aquelas que são mais rele-
vantes para fins de concurso público.

Concessão dos serviços de saneamento básico

A prestação dos serviços públicos de saneamen-
to básico por entidade que não integre a admi-
nistração do titular depende da celebração de 
contrato de concessão, mediante prévia licitação, 
nos termos do art. 175 da Constituição Federal, 
vedada a sua disciplina mediante contrato de 
programa, convênio, termo de parceria ou outros 
instrumentos de natureza precária. 

Conteúdo mínimos dos contratos

Os contratos relativos à prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico deverão conter, 
expressamente, sob pena de nulidade, as cláu-

sulas essenciais previstas no art. 23 da Lei nº 
8.987/95, além das seguintes disposições:

I - metas de expansão dos serviços, de redução 
de perdas na distribuição de água tratada, de 
qualidade na prestação dos serviços, de eficiência 
e de uso racional da água, da energia e de outros 
recursos naturais, do reúso de efluentes sanitá-
rios e do aproveitamento de águas de chuva, em 
conformidade com os serviços a serem prestados;

II - possíveis fontes de receitas alternativas, com-
plementares ou acessórias, bem como as prove-
nientes de projetos associados, incluindo, entre 
outras, a alienação e o uso de efluentes sanitários 
para a produção de água de reúso, com possibili-
dade de as receitas serem compartilhadas entre o 
contratante e o contratado, caso aplicável;

III - metodologia de cálculo de eventual indeniza-
ção relativa aos bens reversíveis não amortizados 
por ocasião da extinção do contrato; e

IV - repartição de riscos entre as partes, incluindo 
os referentes a caso fortuito, força maior, fato do 
príncipe e álea econômica extraordinária.

Os contratos que envolvem a prestação dos servi-
ços públicos de saneamento básico poderão prever 
mecanismos privados para resolução de disputas 
decorrentes do contrato ou a ele relacionadas, in-
clusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em 
língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307/96.

Possibilidade de subdelegação

Na hipótese de prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico por meio de contrato, o 
prestador de serviços poderá, além de realizar 
licitação e contratação de parceria público-priva-
da (Lei nº 11.079/2004, e desde que haja previsão 
contratual ou autorização expressa do titular dos 
serviços, subdelegar o objeto contratado, obser-
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vado, para a referida subdelegação, o limite de 
25% do valor do contrato.

A subdelegação fica condicionada à comprovação 
técnica, por parte do prestador de serviços, do 
benefício em termos de eficiência e qualidade 
dos serviços públicos de saneamento básico.

Os contratos de subdelegação serão precedidos 
de procedimento licitatório.

Para a observância do princípio da modicidade 
tarifária aos usuários e aos consumidores, ficam 
vedadas subconcessões ou subdelegações que im-
pliquem sobreposição de custos administrativos 
ou gerenciais a serem pagos pelo usuário final.

Metas de universalização

Os contratos de prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico deverão definir metas de 
universalização que garantam o atendimento, até 
31/12/2033, de: 

• 99% da população com água potável; e de 

• 90% da população com coleta e tratamento de 
esgotos. 

Assim como metas quantitativas de não intermi-
tência do abastecimento, de redução de perdas e 
de melhoria dos processos de tratamento.

Regulação

Os serviços públicos de saneamento básico serão 
regulados pela Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA), que possui natureza 
jurídica de autarquia sob regime especial, vincu-
lada ao Ministério do Desenvolvimento Regional 
e integrante do Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos (Singreh).

A ANA possui:

• autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira; e

• independência decisória.

A função de regulação, desempenhada pela ANA, 
deverá atender aos princípios de transparência, 
tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

Delegação da regulação

A regulação da prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico poderá ser delegada pelos 
titulares a qualquer entidade reguladora, e o ato 
de delegação explicitará a forma de atuação e a 
abrangência das atividades a serem desempe-
nhadas pelas partes envolvidas.

O titular poderá optar por aderir a uma agência 
reguladora em outro Estado da Federação nos 
casos em que:

I - não exista no Estado do titular agência regula-
dora constituída que tenha aderido às normas de 
referência da ANA;

II - seja dada prioridade, entre as agências regula-
doras qualificadas, àquela mais próxima à locali-
dade do titular; e

III - haja anuência da agência reguladora escolhida, 
que poderá cobrar uma taxa de regulação diferen-
ciada, de acordo com a distância de seu Estado.

Selecionada a agência reguladora mediante con-
trato de prestação de serviços, ela não poderá 
ser alterada até o encerramento contratual, salvo 
se deixar de adotar as normas de referência da 
ANA ou se estabelecido de acordo com o presta-
dor de serviços.
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Remuneração

Os serviços públicos de saneamento básico terão 
a sustentabilidade econômico-financeira asse-
gurada por meio de remuneração pela cobrança 
dos serviços.

Além disso, quando necessário, poderão ser ins-
tituídas outras formas adicionais, como subsídios 
ou subvenções.

É vedada a cobrança em duplicidade de custos 
administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo 
usuário, nos seguintes serviços:

I - de abastecimento de água e esgotamento sa-
nitário, na forma de taxas, tarifas e outros preços 
públicos, que poderão ser estabelecidos para cada 
um dos serviços ou para ambos, conjuntamente;

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos só-
lidos, na forma de taxas, tarifas e outros preços 
públicos, conforme o regime de prestação do 
serviço ou das suas atividades; e

III - de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, na forma de tributos, inclusive taxas, ou 
tarifas e outros preços públicos, em conformida-
de com o regime de prestação do serviço ou das 
suas atividades.

Poderão ser adotados subsídios tarifários e não 
tarifários para os usuários que não tenham ca-
pacidade de pagamento suficiente para cobrir o 
custo integral dos serviços.

Novos condomínios deverão adotar medição indivi-
dualizada do consumo

As novas edificações condominiais adotarão 
padrões de sustentabilidade ambiental que 
incluam, entre outros procedimentos, a medição 
individualizada do consumo hídrico por unidade 
imobiliária, nos termos da Lei nº 13.312/2016.

Os prédios, edifícios e condomínios que foram 
construídos sem a individualização da medição 
até a entrada em vigor da Lei nº 13.312/2016, 
ou em que a individualização for inviável, pela 
onerosidade ou por razão técnica, poderão ins-
trumentalizar contratos especiais com os presta-
dores de serviços, nos quais serão estabelecidos 
as responsabilidades, os critérios de rateio e a 
forma de cobrança.

Edificações urbanas pagarão taxas, tarifas e outros 
preços públicos, mesmo que não utilizem a rede

As edificações permanentes urbanas serão conec-
tadas às redes públicas de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas 
ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços pú-
blicos decorrentes da disponibilização e da manu-
tenção da infraestrutura e do uso desses serviços.

Quando disponibilizada rede pública de esgo-
tamento sanitário, o usuário estará sujeito aos 
pagamentos, sendo-lhe assegurada a cobrança 
de um valor mínimo de utilização dos serviços, 
ainda que a sua edificação não esteja conectada 
à rede pública.

Vigência

A Lei n. 14.026/2020 entrou em vigor na data de 
sua publicação (16/07/2020).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional lei municipal que 
proíba a divulgação de material com 
referência a “ideologia de gênero” 
nas escolas municipais

Compete privativamente à União legislar 
sobre diretrizes e bases da educação nacional 
(art. 22, XXIV, da CF), de modo que os Municí-
pios não têm competência para editar lei proi-
bindo a divulgação de material com referência 
a “ideologia de gênero” nas escolas munici-
pais. Existe inconstitucionalidade formal.

Há também inconstitucionalidade material 
nessa lei.

Lei municipal proibindo essa divulgação viola:

• a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 
e divulgar o pensamento, a arte e o saber 
(art. 206, II, CF/88); e

• o pluralismo de ideias e de concepções pe-
dagógicas (art. 206, III).

Essa lei contraria ainda um dos objetivos fun-
damentais da República Federativa do Brasil, 
que é a promoção do bem de todos sem pre-
conceitos (art. 3º, IV, CF/88). 

Por fim, essa lei não cumpre com o dever 
estatal de promover políticas de inclusão e de 
igualdade, contribuindo para a manutenção 
da discriminação com base na orientação 
sexual e identidade de gênero.

STF. Plenário. ADPF 457, Rel. Alexandre de Mo-
raes, julgado em 27/04/2020 (Info 980 – clipping).

 �O art. 522 da CLT, que prevê um 
número máximo empregados que 
podem ser dirigentes sindicais, é 
compatível com a CF/88 e não viola a 
garantia da liberdade sindical

O art. 8º, VIII, da CF/88 prevê que os dirigentes 
sindicais não podem ser demitidos, salvo se 
cometerem falta grave.

O art. 522 da CLT prevê um número máximo 
empregados que podem ser dirigentes sindicais.

Assim que a CF/88 foi promulgada, alguns 
doutrinadores começaram a sustentar a tese 
de que o art. 522 da CLT não teria sido recep-
cionado pela Carta Constitucional. Isso porque 
o inciso I do art. 8º da Constituição prevê que a 
liberdade sindical, ou seja, proíbe que o poder 
público interfira na organização dos sindicatos.

O TST e o STF não concordaram com essa tese.

A liberdade sindical tem previsão constitucio-
nal, mas não possui caráter absoluto.

A previsão legal de número máximo de diri-
gentes sindicais dotados de estabilidade de 
emprego não esvazia a liberdade sindical.

Essa garantia constitucional existe para que 
possa assegurar a autonomia da entidade 
sindical, mas não serve para criar situações de 
estabilidade genérica e ilimitada que violem a 
razoabilidade e a finalidade da norma consti-
tucional garantidora do direito.

Logo, o art. 522 da CLT foi recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988. 

STF. Plenário. ADPF 276, Rel. Cármen Lúcia, 
julgado em 15/05/2020 (Info 980 – clipping).

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

 � Procurador público possui capacidade postulatória para interpor recurso ex-
traordinário em ação de controle concentrado de constitucionalidade, desde 
que o legitimado tenha outorgado poderes

Os procuradores públicos têm capacidade postulatória para interpor recursos extraordinários 
contra acórdãos proferidos em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, nas 
hipóteses em que o legitimado para a causa outorgue poderes aos subscritores das peças recursais.

STF. Plenário. RE 1068600 AgR-ED-EDv/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 4/6/2020 (Info 980).

 � É possível o aditamento da petição inicial da ADI para a inclusão de novos dis-
positivos legais?

O aditamento à petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade para que sejam incluídos no-
vos dispositivos legais somente é possível nas hipóteses em que a inclusão da nova impugnação:

a) dispense a requisição de novas informações e manifestações; e 

b) não prejudique o cerne da ação.

Assim, por exemplo, se o autor, depois que o processo já está em curso, pede a inclusão no objeto da 
ADI de novos dispositivos legais que ampliam o escopo da ação, esse aditamento deve ser indeferido 
porque isso exigiria que novos pedidos de informações à Assembleia Legislativa ou ao Congresso 
Nacional, bem como novas manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da 
República, o que violaria os princípios da economia e da celeridade processuais. Ademais, a inclusão 
dos dispositivos prejudicaria o objeto da ação direta, na medida em que ampliaria o seu escopo.

STF. Plenário. ADI 1926, Rel. Roberto Barroso, julgado em 20/04/2020 (Info 980 – clipping).

 � É cabível o ajuizamento de ADPF contra interpretação judicial de que possa re-
sultar lesão a preceito fundamental

Cabe ADPF contra o conjunto de decisões judiciais que determinam medidas de constrição judicial 
em desfavor do Estado-membro, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execu-
ção da Educação UDEs e que recaiam sobre verbas destinadas à educação.

STF. Plenário. ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 4/6/2020 (Info 980).

DIREITO CONSTITUCIONAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

13

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

 � É constitucional dispositivo da CE/SP que preveja que o TCM/SP será composto 
por cinco conselheiros e que obedecerá às normas da Constituição Federal, da 
Constituição Estadual e as normas pertinentes aos Conselheiros do TCE

A Constituição do Estado de São Paulo previu a seguinte regra:

Art. 151. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo será composto por cinco Conselheiros e 
obedecerá, no que couber, aos princípios da Constituição Federal e desta Constituição.

Parágrafo único. Aplicam-se aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo as 
normas pertinentes aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.

Para o STF, essa previsão não ofende a autonomia municipal nem viola o princípio da simetria.

Se a Constituição Federal prevê nove conselheiros para a composição do TCU e sete para composição 
dos tribunais de contas dos estados, é razoável que um tribunal de contas municipal tenha um núme-
ro inferior de conselheiros. Desse modo, não se vislumbra nenhuma ofensa ao princípio da simetria.

Vale ressaltar que essa norma da Constituição Estadual não equipara os vencimentos dos conselhei-
ros do Tribunal de Contas do Município aos dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. A fi-
xação da remuneração dos conselheiros cabe ao Município (mesmo que em valor diverso do fixado 
para os conselheiros estaduais).

STF. Plenário. ADI 346/SP e ADI 4776/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 3/6/2020 (Info 980).

 � É inconstitucional lei estadual que discipline a instalação de antenas transmis-
soras de telefonia celular

É inconstitucional Lei estadual que, a pretexto de proteger a saúde da população, estabelece limites 
de radiação para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular. 

Essa lei adentra na esfera de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV, da CF/88), editou a Lei nº 
9.472/97, que, de forma nítida, atribui à ANATEL a definição de limites para a tolerância da radiação 
emitida por antenas transmissoras. 

A União, por meio da Lei nº 11.934/2009, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição 
humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. 

Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum 
e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi 
nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).

STF. Plenário. ADI 2902, Rel. Edson Fachin, julgado em 04/05/2020 (Info 981 – clipping).

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

 � Técnico superior em Direito de autarquia estadual não pode exercer atribuições 
de representação jurídica da entidade, mas pode fazer atuação jurídica no âm-
bito interno da autarquia, desde que sob a supervisão de Procurador do Estado

É inconstitucional lei estadual que preveja que servidor de autarquia (no caso, era Técnico Superior 
do DETRAN) será responsável por: 

• representar a entidade “em juízo ou fora dele nas ações em que haja interesse da autarquia”.

• praticar “todos os demais atos de natureza judicial ou contenciosa, devendo, para tanto, exercer 
as suas funções profissionais e de responsabilidade técnica regidas pela Ordem dos Advogados do 
Brasil OAB”.

Tais previsões violam o “princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito 
Federal”, insculpido no art. 132 da CF/88.

A legislação impugnada, apesar de não ter criado uma procuradoria paralela, atribuiu ao cargo de 
Técnico Superior do Detran/ES, com formação em Direito, diversas funções privativas de advogado. 

Ao assim agir, conferiu algumas atribuições de representação jurídica do DETRAN a pessoas estra-
nhas aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, com violação do art. 132, caput, da CF/88.

O STF decidiu modular os efeitos da decisão para:

• manter os cargos em questão, excluídas as atribuições judiciais inerentes às procuradorias;

• declarar a validade dos atos praticados (ex: contestações, recursos etc.) até a data do julgamento, 
com base na teoria do funcionário de fato.

ATENÇÃO. Por outro lado, é válido que esses servidores façam a atuação jurídica no âmbito interno 
da autarquia, sobretudo em atividades de compliance, tais como conceber e formular medidas e 
soluções de otimização, fiscalização e auditoria (exs: interpretar textos e instrumentos legais, ela-
borar pareceres sobre questões jurídicas que envolvam as atividades da entidade, elaborar editais, 
contratos, convênios etc.). Essas atribuições podem sim ser exercidas* pelos Técnicos Superiores do 
DETRAN, sem que isso ofenda o princípio da unicidade da representação judicial.

O STF entendeu que não se pode deslocar qualquer atuação técnico-jurídica da autarquia para a 
PGE, porque esta não conseguirá fazer frente a essa gama de trabalho, sob pena de ter suas ativida-
des inviabilizadas.

STF. Plenário. ADI 5109/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/12/2018 (Info 927).

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

DIREITO ADMINISTRATIVO

No dia 04/06/2020, o STF julgou embargos de declaração opostos neste processo e fez os seguintes 
acréscimos:

• também são inconstitucionais os dispositivos da lei que preveem que o Técnico Superior do DE-
TRAN possa “apresentar recursos em qualquer instância”, “comparecer às audiências e outros atos 
para defender os direitos do órgão” e “promover medidas administrativas e judiciais para proteção 
dos bens e patrimônio do DETRAN-ES”;

• a declaração de inconstitucionalidade parcial do ato normativo abrange as atribuições jurídicas con-
sultivas do cargo de Técnico Superior que sejam privativas de Procurador do Estado. Assim, as atri-
buições de “elaborar estudos de pareceres sobre questões jurídicas que envolvam as atividades do 
DETRAN-ES; elaborar editais, contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados pela autarquia, com 
a emissão de parecer” devem ser exercidas sob supervisão de Procurador do Estado do Espírito Santo.

• * Com base no que foi completado no julgamento dos embargos, conclui-se que as atribuições ju-
rídicas consultivas dos ocupantes do cargo de Técnico Superior devem ser obrigatoriamente exer-
cidas sob a supervisão de Procurador do Estado, por ser esta a interpretação que melhor prestigia 
o art. 132 da CF/88 e a jurisprudência do STF.

STF. Plenário. ADI 5109 ED-segundos/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 4/6/2020 (Info 980).

DIREITO CONSTITUCIONAL

 �Nomeação de dirigentes e desnecessidade de prévia aprovação da ALE

É inconstitucional norma de Constituição Estadual que exija prévia arguição e aprovação da Assem-
bleia Legislativa para que o Governador do Estado nomeie os dirigentes das autarquias e fundações 
públicas, os presidentes das empresas de economia mista e assemelhados, os interventores de 
Municípios, bem como os titulares da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado.

STF. Plenário. ADI 2167/RR, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Mo-
raes, julgado em 3/6/2020 (Info 980).

 � Em regra, é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da 
exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros

Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público cole-
tivo pressupõe prévia licitação.

STF. Plenário. RE 1001104, Rel. Marco Aurélio, julgado em 15/05/2020 (Repercussão Geral – Tema 
854) (Info 982 – clipping).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Servidor público municipal, que se aposenta pelo INSS (em razão de o Município 
não ter RPPS), é afastado do cargo pelo fato de a aposentadoria ser hipótese de 
vacância, não podendo ser reintegrado para ficar recebendo, simultaneamente, 
a aposentadoria e os proventos

Servidor público municipal (geralmente, de pequenas cidades do interior do Brasil) apresenta re-
querimento de aposentadoria. O Município não dispõe de regime próprio de previdência social. 
Logo a aposentadoria é solicitada perante o INSS. O Estatuto dos Servidores do Município prevê que 
a aposentadoria constitui hipótese de vacância do cargo público. Afastado do cargo, o servidor ajuí-
za ação buscando voltar aos quadros do Município, acumulando os vencimentos do cargo público 
com os proventos do RGPS. Esse pedido deve ser acolhido?

NÃO. A legislação dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determi-
na o afastamento do servidor dos quadros da Administração. 

O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade fe-
derativa. Se o legislador estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, 
sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. 

Além disso, a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de 
cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição.

STF. 1ª Turma. ARE 1234192 AgR/PR e ARE 1250903 AgR/PR, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o 
ac. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 16/6/2020 (Info 982).

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL

 � Lei que trate sobre os cartórios extrajudiciais do DF deve ser de iniciativa do 
TJDFT, discutida e votada pelo Congresso Nacional

Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a apresentação ao Congresso 
Nacional de projeto de lei sobre organização, funcionamento e provimento de serventias extrajudi-
ciais no Distrito Federal por se cuidar de matéria afeta à organização judiciária.

STF. Plenário. ADI 3498, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 11/05/2020 (Info 980 – clipping). 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Compete ao STF julgar ação proposta por Estado contra União versando sobre 
imunidade tributária recíproca

Compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer e julgar originariamente causas que envolvam a 
interpretação de normas relativas à imunidade tributária recíproca, em razão do potencial abalo ao 
pacto federativo.

STF. Plenário. ACO 1098, Rel. Roberto Barroso, julgado em 11/05/2020 (Info 980 – clipping).

 � Se um precatório de natureza alimentar é cedido, ele permanece sendo crédito 
de natureza alimentar e, portanto, deverá ser pago de forma preferencial 

A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza.

Desse modo, a cessão não altera a natureza do precatório, podendo o cessionário gozar da pre-
ferência de que trata o § 1º do art. 100 da Constituição Federal, quando a origem do débito assim 
permitir, mantida a posição na ordem cronológica originária.

STF. Plenário. RE 631537, Rel. Marco Aurélio, julgado em 22/05/2020 (Repercussão Geral – Tema 
361) (Info 980 – clipping).

 � São inconstitucionais quaisquer medidas de constrição judicial em desfavor do 
Estado-membro, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Exe-
cução da Educação UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação

As Unidades Executoras Próprias (UEx), como, por exemplo, Caixas Escolares, podem receber re-
cursos públicos destinados à educação, via transferência, para a melhoria da infraestrutura física e 
pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação 
básica, por meio da gestão descentralizada.

A Justiça do Trabalho, em processos de execução, não pode decretar medidas de constrição judicial 
que recaiam sobre essas verbas recebidas pelas Caixas Escolares destinadas à educação.

Esses valores são impenhoráveis porque estão afetados a finalidades públicas e à realização das 
atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa.

Vale ressaltar, no entanto, que não se aplica o regime de precatório para as Caixas Escolares ou 
Unidades Descentralizadas de Educação (UDEs). Isso porque tais entes possuem natureza jurídica 
de direito privado, não integram a Administração Pública e não compõem o orçamento público.

As Caixas Escolares recebem doações particulares, e assumem outras obrigações não necessaria-
mente vinculadas com a educação pública. Em relação a essas obrigações, calcadas em patrimônio 
decorrente de doações privadas, não é razoável que devam ser pagas por precatório.

STF. Plenário. ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 4/6/2020 (Info 980).

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

 � Configura o crime de roubo (e não es-
telionato) a conduta do funcionário 
de uma empresa que combina com 
outro indivíduo para que este simule 
que assalta o empregado com uma 
arma de fogo e, dessa forma, leve o 
dinheiro da empresa

João trabalhava em uma empresa, sendo 
responsável por receber pagamentos em di-
nheiro e levá-los para depósito no banco. João 
combinou com Pedro um plano criminoso. No 
dia do pagamento, Pedro entraria na empresa, 
supostamente ameaçaria João (seu comparsa 
oculto), que a ele entregaria o dinheiro. De-
pois, os dois dividiriam a quantia subtraída. 
Assim, no dia dos fatos, Pedro, já sabendo que 
havia entrado uma grande soma em dinheiro, 
chegou na empresa e, simulando portar arma 
de fogo, exigiu que João e Ricardo (outro fun-
cionário da empresa que não sabia do plano) 
entregassem o dinheiro, o que foi feito. Poste-
riormente, a polícia conseguiu prender Pedro, 
que confessou todo o plano criminoso.

João e Pedro praticaram roubo majorado, e 
não estelionato.

STF. 1ª Turma. HC 147584/RJ, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 2/6/2020 (Info 980).

 � Pratica corrupção passiva o Deputa-
do Federal que recebe vantagem in-
devida para interceder junto a dire-
tor da Petrobrás com o intuito de que 
fazer com que a empresa faça acordo 
com empresa privada e pague a ela 
determinadas quantias em atraso

Uma determinada empresa havia prestado 
serviços para a Petrobrás e não tinha rece-
bido todo o valor que entendia devido. Essa 
empresa entrou em contato com determina-
do Deputado Federal para que ele resolvesse 
a situação.

Este Deputado comprometeu-se a falar com 
o diretor de abastecimento da Petrobrás, mas 
exigiu o pagamento de vantagem indevida.

O Deputado conseguiu que a Petrobrás pa-
gasse, por meio de um acordo extrajudicial, 
R$ 69 milhões para a empresa e, em troca, 
recebeu R$ 3 milhões de propina.

O STF entendeu que esta conduta se enquadra 
no crime de corrupção passiva (art. 317 do CP).

STF. 2ª Turma. AP 1002/DF, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 9/6/2020 (Info 981).

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

 �Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos 
tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência do réu

Para fins de comprovação da reincidência, é necessária documentação hábil que traduza o come-
timento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, 
mas não se exige, contudo, forma específica para a comprovação.

Desse modo, é possível que a reincidência do réu seja demonstrada com informações processuais 
extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
16/08/2018.

STF. 1ª Turma. HC 162548 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 16/6/2020 (Info 982).

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 � Justiça do Trabalho não tem competência penal

A Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar ações penais.

STF. Plenário. ADI 3684, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 11/05/2020 (Info 980).

 �Momento do interrogatório nas ações penais regidas pela Lei nº 8.038/90

Promotor de Justiça condenado criminalmente pelo Tribunal de Justiça impetrou habeas corpus ale-
gando que o julgamento seria nulo por não ter observado o art. 400 do CPP, já que o interrogatório 
do acusado não foi o último ato da instrução.

O Min. Relator Marco Aurélio indeferiu a ordem manifestando sua posição no sentido de que não se 
deve aplicar a regra geral do art. 400 do CPP (interrogatório como último ato) considerando que, por 
se tratar de Promotor de Justiça, julgado perante o Tribunal de Justiça, a norma aplicável seria a do 
art. 7º da Lei nº 8.038/90, segundo a qual a audição do acusado é o primeiro ato do procedimento.

O Min. Alexandre de Moraes votou por indeferir a ordem com base em outro fundamento, alegando 
que a defesa não demonstrou prejuízo, afirmando, portanto, que não haverá declaração de nulida-
de quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).

Obs: penso que o STF continue com o entendimento de que o interrogatório deve ser o último ato 
da instrução, mesmo nos processos regidos pela Lei nº 8.038/90. 

STF. 1ª Turma. HC 178252/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 2/6/2020 (Info 980).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Descumprimento do art. 212 do CPP e 
eventual nulidade processual

A defesa alegou nulidade processual por desres-
peito ao art. 212 do CPP, por ter o juízo inqueri-
do diretamente as testemunhas. A magistrada 
que presidia a audiência reputou observados o 
contraditório e a ampla defesa, porque depois 
de perguntar, ela permitiu que os defensores e 
o MP fizessem questionamentos.

A 1ª Turma do STF discutiu se houve nulidade.

Dois Ministros (Marco Aurélio e Rosa Weber) 
consideraram que não foi respeitada a alu-
dida norma processual. Assim, votaram por 
conceder a ordem de habeas corpus para 
declarar a nulidade processual a partir da 
audiência de instrução e julgamento.

Os outros dois Ministros (Alexandre de Mo-
raes e Luiz Fux) entenderam que não deveria 
ser declarada a nulidade do processo porque 
a alteração efetuada no art. 212 do CPP, ao 
permitir que as partes façam diretamente per-
guntas às testemunhas, não retirou do juiz, 
como instrutor do processo, a possibilidade 
de inquiri-las diretamente.

Diante do empate na votação, prevaleceu a 
decisão mais favorável ao paciente.

STF. 1ª Turma. HC 161658/SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 2/6/2020 (Info 980).

Obs: prevalece no STF e no STJ que a inob-
servância do procedimento previsto no art. 
212 do CPP pode gerar, quando muito, nuli-
dade relativa, cujo reconhecimento depende 
da demonstração do prejuízo para a parte 
que a suscita (STF. 1ª Turma. HC 177530 
AgR, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 
20/12/2019).

 �A nulidade processual pela não aber-
tura da fase de diligências configura 
nulidade relativa, devendo ser ar-
guida no momento oportuno e com a 
demonstração de efetivo prejuízo

A falta de abertura de prazo, após o encer-
ramento da instrução, para manifestação 
das partes acerca do interesse na feitura de 
diligências complementares constitui nulidade 
relativa, cujo reconhecimento pressupõe que 
o inconformismo seja veiculado em momento 
oportuno, ou seja, quando da apresentação 
de alegações finais.

STF. 1ª Turma. HC 147584/RJ, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 2/6/2020 (Info 980).

 �A sentença ou acórdão penal con-
denatório, ao fixar o valor mínimo 
para reparação dos danos causados 
pela infração (art. 387, IV, do CPP) 
poderá condenar o réu ao pagamen-
to de danos morais coletivos

O réu que praticou corrupção passiva pode 
ser condenado, no âmbito do próprio proces-
so penal, a pagar danos morais coletivos.

O ordenamento jurídico tutela, no âmbito da 
responsabilidade, o dano moral não apenas 
na esfera individual como também na coleti-
va, conforme previsto no inciso X do art. 5º da 
Constituição Federal e no art. 186 do Código 
Civil. Destaque-se ainda a previsão do inciso 
VIII do art. 1º da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação 
Civil Pública).

STF. 2ª Turma. AP 1002/DF, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 9/6/2020 (Info 981).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
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 � É constitucional o Inquérito instaurado para investigar “fake news” e ameaças 
contra o STF

É constitucional a Portaria GP 69/2019, por meio da qual o Presidente do STF determinou a instau-
ração do Inquérito 4781, com o intuito de apurar a existência de notícias fraudulentas (fake news), 
denunciações caluniosas, ameaças e atos que podem configurar crimes contra a honra e atingir a 
honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e familiares. 

Também é constitucional o art. 43 do Regimento Interno do STF, que foi recepcionado pela CF/88 
como lei ordinária.

O STF, contudo, afirmou que o referido inquérito, para ser constitucional, deve cumprir as seguintes 
condicionantes:

a) o procedimento deve ser acompanhado pelo Ministério Público; 

b) deve ser integralmente observado o Enunciado 14 da Súmula Vinculante.

c) o objeto do inquérito deve se limitar a investigar manifestações que acarretem risco efetivo à 
independência do Poder Judiciário (art. 2º da CF/88). Isso pode ocorrer por meio de ameaças aos 
membros do STF e a seus familiares ou por atos que atentem contra os Poderes instituídos, contra 
o Estado de Direito e contra a democracia; e, por fim,

d) a investigação deve respeitar a proteção da liberdade de expressão e de imprensa, excluindo do 
escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifesta-
ções (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esque-
mas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais.

O art. 43 do RISTF prevê o seguinte: “Art. 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência 
do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua juris-
dição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro.”

Muito embora o dispositivo exija que os fatos apurados ocorram na “sede ou dependência” do 
próprio STF, o caráter difuso dos crimes cometidos por meio da internet permite estender (ampliar) 
o conceito de “sede”, uma vez que o STF exerce jurisdição em todo o território nacional.  Logo, os 
crimes objeto do inquérito, contra a honra e, portanto, formais, cometidos em ambiente virtual, 
podem ser considerados como cometidos na sede ou dependência do STF.

STF. Plenário. ADPF 572 MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17 e 18/6/2020 (Info 982).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
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inseridos no Buscador no último mês

 � Estados-membros, mesmo gozando 
de imunidade tributária recíproca, 
devem cumprir as obrigações tribu-
tárias acessórias

A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, 
“a”, da Constituição) impede que os entes pú-
blicos criem uns para os outros obrigações re-
lacionadas à cobrança de impostos, mas não 
veda a imposição de obrigações acessórias.

As obrigações acessórias sejam instituídas por 
meio de atos infralegais.

STF. Plenário. ACO 1098, Rel. Roberto Barroso, 
julgado em 11/05/2020 (Info 980).

 �A diferenciação de alíquotas, por es-
tar ou não edificado o imóvel urbano, 
não se confunde com a progressivida-
de do IPTU; logo, não é inconstitucio-
nal mesmo que antes da EC 29/2000

São constitucionais as leis municipais anterio-
res à Emenda Constitucional n° 29/2000, que 
instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU 
para imóveis edificados e não edificados, resi-
denciais e não residenciais.

STF. Plenário. RE 666156, Rel. Roberto Barro-
so, julgado em 11/05/2020 (Repercussão Geral 
– Tema 523) (Info 982 – clipping).

DIREITO TRIBUTÁRIO

DIREITO DO TRABALHO

 �O art. 522 da CLT, que prevê um número máximo empregados que podem ser dirigen-
tes sindicais, é compatível com a CF/88 e não viola a garantia da liberdade sindical

A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não possui caráter absoluto. 

A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não 
esvazia a liberdade sindical.

Essa garantia constitucional existe para que possa assegurar a autonomia da entidade sindical, mas 
não serve para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada que violem a razoabilidade e a 
finalidade da norma constitucional garantidora do direito.

STF. Plenário. ADPF 276, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 15/05/2020 (Info 980).
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 �A Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) alterou o § 3º do art. 614 da CLT e 
vedou expressamente a ultratividade das normas coletivas no ordenamento 
jurídico brasileiro

Deve ser julgada prejudicada, por perda superveniente de objeto, a ação direta de inconstitucionali-
dade ajuizada em face do art. 19 da MP 1.950-62/2000, convertida no art. 18 da Lei nº 10.192/2001, 
na parte em que revogou os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 8.542/92.

Os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 8.542/92 previam a ultratividade das convenções e acordos coletivos.

A Lei nº 10.192/2001 revogou esses parágrafos e acabou com a ultratividade.

Mesmo que a Lei nº 10.192/2001 fosse julgada inconstitucional, isso seria inócuo porque agora a 
ultratividade é proibida expressamente por outra norma, qual seja, o § 3º do art. 614 da CLT, com 
redação dada pela Lei nº 13.467/2017.

STF. Plenário. ADI 2200/DF e ADI 2288/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgados em 4/6/2020 (Info 980).

 � Trabalhadores portuários avulsos também têm direito a adicional de risco

Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos 
mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.

O art. 7º, XXXIV, da CF/88 tem nítido caráter protetivo da igualdade material. Se há o pagamento do 
adicional de riscos como direito do trabalhador portuário com vínculo permanente que labora em 
condições adversas, essa previsão também deve ser reconhecida aos trabalhadores portuários avul-
sos submetidos às mesmas condições.

STF. Plenário. RE 597124/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/6/2020 (Repercussão Geral – 
Tema 222) (Info 980).

 � Justiça do Trabalho não tem competência penal

A Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar ações penais.

STF. Plenário. ADI 3684, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 11/05/2020 (Info 980).

DIREITO DO TRABALHO


