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ÍNDICE
DIREITO CONSTITUCIONAL
CNJ
 O STF entende que não é possível a revisão do mérito das decisões do CNJ, cujos atos e procedimentos estão sujeitos
apenas ao controle de legalidade daquela Corte.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
INQUÉRITO POLICIAL
 Não é necessária, mesmo após a Lei 13.245/2016, a intimação prévia da defesa técnica do investigado para a
tomada de depoimentos orais na fase de inquérito policial.
COMPETÊNCIA
 Em caso de conexão entre crime de competência da Justiça comum (federal ou estadual) e crime eleitoral, os delitos
serão julgados conjuntamente pela Justiça Eleitoral.
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
 STF é competente para julgar crime eleitoral praticado por Deputado Federal durante a sua campanha à reeleição
caso ele tenha sido reeleito.
PROVAS
 Lei estadual pode exigir que a perícia feita em vítima do sexo feminino seja feita por legista mulher, mas desde que
isso não importe retardamento ou prejuízo da diligência.
ARRESTO
 É possível o arresto prévio de bens de acusados por suposta prática de crime único de corrupção passiva em concurso
de agentes.
DIREITO TRIBUTÁRIO
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
 Não é possível que o CEBAS seja negado em razão do descumprimento de requisitos que não estejam previstos em
lei complementar.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
AUXÍLIO ACOMPANHANTE
 STF determina, de forma cautelar, que não seja pago o adicional de 25% do art. 45 da Lei 8.213/91 para outras
espécies de aposentadoria que não seja a por invalidez.
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DIREITO CONSTITUCIONAL
CNJ
O STF entende que não é possível a revisão do mérito das decisões do CNJ, cujos atos e
procedimentos estão sujeitos apenas ao controle de legalidade daquela Corte
O STF entende que não é seu papel fazer a revisão do mérito das decisões do CNJ.
Assim, os atos e procedimentos do CNJ estão sujeitos apenas ao controle de legalidade por
parte do STF.
O mandado de segurança não se presta ao reexame de fatos e provas analisados pelo CNJ no
processo disciplinar.
A LOMAN não estabelece regras de prescrição da pretensão punitiva por faltas disciplinares
praticadas por magistrados. Diante disso, deve ser feita a aplicação subsidiária da Lei nº
8.112/90.
STF. 2ª Turma. MS 35540/DF e MS 35521/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 12/3/2019 (Info 933).
Imagine a seguinte situação adaptada:
Vanessa, juíza, em uma ação de usucapião de coisa móvel (dinheiro) envolvendo R$ 2 bilhões (não digitei
errado; são dois bilhões), concedeu medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, favorecendo, em tese,
João, um dos membros do suposto grupo criminoso.
Mesmo depois de advertida pelo Banco do Brasil de que o pedido de usucapião envolvia um esquema
fraudulento, a magistrada manteve a liminar sem analisar o incidente de falsidade juntado aos autos pela
instituição financeira.
O banco interpôs agravo de instrumento, mas a Desembargadora Maria manteve a decisão da juíza mesmo
ciente de que estava amparada em documento falso.
O CNJ instaurou procedimento de controle administrativo para apurar o caso e puniu as duas magistradas
com a penalidade de aposentadoria compulsória alegando que elas foram negligentes na condução do
processo judicial.
Mandado de segurança
As magistradas impetraram mandado de segurança, no STF, alegando, entre outros pontos, que:
a) o CNJ exorbitou de suas atribuições ao julgar o caso. Isso porque a Corregedoria do TJ já havia
investigado os fatos, sem aplicação de qualquer punição. Logo, o CNJ somente poderia atuar se tivesse
havido um pedido de revisão disciplinar, nos termos do art. 103-B, § 4º da CF/88:
Art. 103-B (...)
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e
do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que
lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
(...)
V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de
tribunais julgados há menos de um ano;
b) a decisão do Conselho teria ferido os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao aplicar a
pena máxima, diante da baixa gravidade das condutas a elas atribuídas;
c) teria havido prescrição administrativa.
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O STF concordou com as impetrantes? A segurança foi concedida?
NÃO. O STF denegou a ordem (julgou improcedente os dois mandados de segurança impetrados).
a) Competência do CNJ é originária e concorrente
A CF/88 conferiu competência originária e concorrente ao CNJ para aplicação de medidas disciplinares.
A competência constitucional do CNJ é autônoma (e não subsidiária).
Assim, o CNJ pode atuar mesmo que a corregedoria local não tenha investigado o caso ou tenha arquivado
a apuração.
STF. 1ª Turma. MS 30361 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29/8/2017 (Info 875).
STF. 2ª Turma. MS 28513/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2015 (Info 799).
O Min. Gilmar Mendes destacou que o CNJ agiu antes que o TJ tivesse se manifestado sobre o tema. Assim,
o procedimento disciplinar não foi instaurado pelo CNJ no exercício de sua competência revisional, mas
sim originária. Logo, não se aplica o prazo de um ano para revisão disciplinar, previsto no art. 103-B, § 4º,
V, da Constituição Federal.
b) STF não deve rever o mérito das decisões do CNJ
O STF entende que não é seu papel fazer a revisão do mérito das decisões do CNJ.
Assim, os atos e procedimentos do CNJ estão sujeitos apenas ao controle de legalidade por parte do STF.
Além disso, não haveria desproporcionalidade na decisão do CNJ, considerando que ela foi amparada na
conclusão de que as magistradas não observaram os deveres de cautela e prudência ao ignorarem dados
trazidos aos autos que demonstravam claramente a utilização do aparato judiciário para atingir objetivo
criminoso.
Vale ressaltar, por fim, que o mandado de segurança não se presta ao reexame de fatos e provas
analisados no processo disciplinar. Nesse sentido:
(...) A reprimenda imposta aos recorrentes mostrou-se plenamente adequada aos atos ilícitos praticados,
para os quais a lei comina a pena de demissão. Conclusão diversa em relação à proporcionalidade na
dosimetria da pena demandaria a reapreciação de aspectos fáticos, o que não se admite na via estreita do
mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova pré-constituída. (...)
STF. 2ª Turma. RMS 31494, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26/11/2013.
c) Prescrição
Não houve prescrição. Isso porque, segundo o STF, o prazo prescricional para aplicação da pena de
aposentadoria compulsória é de 5 anos, contados a partir da data da tomada de conhecimento do fato,
salvo quando configurar tipo penal.
Assim, a ação disciplinar (obs: ação aqui não no sentido de ação judicial) para aplicação da pena de
aposentadoria compulsória prescreve em 5 anos, conforme dispõe o art. 142 da Lei nº 8.112/90:
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas
também como crime.
§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição,
até a decisão final proferida por autoridade competente.
§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar
a interrupção.
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Obs: o art. 142 da Lei nº 8.112/90 é aplicável, de forma subsidiária, para os casos envolvendo apuração
disciplinar contra magistrados considerando que não há uma norma específica na Lei Orgânica da
Magistratura Nacional (LC 35/79). Nesse sentido:
(...) A Lei Orgânica da Magistratura Nacional não estabelece regras de prescrição da pretensão punitiva
por faltas disciplinares praticadas por magistrados: aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/90. (...)
STF. Plenário. MS 25191, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/11/2007.
É o que prevê também a Resolução 135/2011 do CNJ, que trata sobre o procedimento administrativo
disciplinar aplicável aos magistrados. Confira:
Art. 24. O prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de cinco anos,
contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar
tipo penal, hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
INQUÉRITO POLICIAL
Não é necessária, mesmo após a Lei 13.245/2016, a intimação prévia da defesa técnica do
investigado para a tomada de depoimentos orais na fase de inquérito policial
Importante!!!
Não é necessária a intimação prévia da defesa técnica do investigado para a tomada de
depoimentos orais na fase de inquérito policial. Não haverá nulidade dos atos processuais
caso essa intimação não ocorra.
O inquérito policial é um procedimento informativo, de natureza inquisitorial, destinado
precipuamente à formação da opinio delicti do órgão acusatório.
Logo, no inquérito há uma regular mitigação das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Esse entendimento justifica-se porque os elementos de informação colhidos no inquérito não
se prestam, por si sós, a fundamentar uma condenação criminal.
A Lei nº 13.245/2016 implicou um reforço das prerrogativas da defesa técnica, sem, contudo,
conferir ao advogado o direito subjetivo de intimação prévia e tempestiva do calendário de
inquirições a ser definido pela autoridade policial.
STF. 2ª Turma. Pet 7612/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12/03/2019 (Info 933).
Lei nº 13.245/2016
O art. 7º do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) traz um rol de direitos que são conferidos aos advogados.
A Lei nº 13.245/2016 acrescentou o inciso XXI a este artigo prevendo o seguinte:
Art. 7º São direitos do advogado:
(...)
XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade
absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os
elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente,
podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:
a) apresentar razões e quesitos;
b) (VETADO).
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Contextualizando o cenário que inspirou a alteração legislativa
Durante muito tempo, houve uma divergência entre os advogados e Delegados de Polícia a respeito da
participação da defesa técnica durante o interrogatório ou depoimento de testemunhas. Isso porque
alguns Delegados não aceitavam que o advogado participasse do interrogatório do indiciado e, com mais
frequência, não permitiam que o causídico estivesse presente durante o depoimento das testemunhas.
Tais autoridades policiais argumentavam que não havia previsão legal para isso.
Outros Delegados até permitiam que o advogado estivesse presente nas oitivas, mas não era autorizado
que ele formulasse perguntas e requerimentos durante o ato. A participação do advogado, quando
facultada, acontecia na condição de mero ouvinte e espectador.
Diante deste cenário, a OAB se articulou para alterar a legislação, que passa a prever, expressamente, o
direito do advogado de estar presente no interrogatório do investigado e nos depoimentos, podendo,
inclusive, fazer perguntas.
Entendendo o que prevê o novo inciso XXI
O advogado, com o objetivo de assistir (auxiliar) seu cliente que esteja sendo investigado, possui o direito
de estar presente no interrogatório e nos depoimentos que forem colhidos durante o procedimento de
apuração da infração.
Durante os atos praticados, além de estar presente, o advogado tem o direito de:
• apresentar razões (argumentar e defender seu ponto de vista sobre algo que vá ser decidido pela
autoridade policial ou sobre alguma diligência que precise ser tomada); e
• apresentar quesitos (formular perguntas ao investigado, às testemunhas, aos informantes, ao ofendido,
ao perito etc.).
As razões e os quesitos poderão ser formulados durante o interrogatório e o depoimento ou, então, por
escrito, durante o curso do procedimento de investigação, como no caso de um requerimento de diligência
ou da formulação de quesitos a serem respondidos pelo perito.
O advogado tem o direito de ser intimado previamente da data dos depoimentos e interrogatório?
Vamos discutir o tema a partir do seguinte exemplo hipotético:
Foi instaurado inquérito policial para apurar suposto crime que teria sido praticado por João.
O advogado de João peticionou ao Delegado requerendo que todas as vezes em que ele for ouvir alguma
testemunha a defesa seja intimada previamente, com antecedência razoável, a fim de que possa participar
do ato mediante a apresentação de razões e quesitos, sob pena de nulidade, nos termos da alínea ‘a’ do
inciso XXI do art. 7º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).
O Delegado será obrigado a atender ao requerimento do advogado? A defesa tem o direito, no inquérito
policial, de ser intimada previamente da realização dos atos de investigação?
NÃO. Vamos entender os motivos.
Inquérito é procedimento inquisitorial
O inquérito constitui procedimento de natureza inquisitorial destinado à formação da opinio delicti do
órgão acusatório.
Logo, nessa fase, as garantias do contraditório e da ampla defesa são mitigadas, até mesmo porque os
elementos de informação colhidos no inquérito não se prestam, por si sós, a fundamentar uma
condenação criminal (art. 155 do CPP).
Obs: apesar de no inquérito policial não existirem as mesmas garantias que em um processo judicial, é
preciso dizer que “o investigado não é mero objeto de investigação; ele titulariza direitos oponíveis ao
Estado” (Min. Celso de Mello). Assim, alguns autores e Ministros defendem que existe um contraditório
no inquérito policial, mas que ele é mitigado.
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Lei nº 13.245/2016 não garantiu intimação prévia do advogado
A alteração promovida pela Lei nº 13.245/2016 no art. 7º da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) garante ao
advogado do investigado o direito de assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações,
inclusive nos depoimentos e interrogatório, podendo apresentar razões e quesitos. No entanto, essa
alteração legislativa não impôs um dever à autoridade policial de intimar previamente o advogado
constituído para os atos de investigação.
Desse modo, embora constitua prerrogativa do advogado apresentar razões e quesitos no curso de
investigação criminal (art. 7º, XXI, da Lei nº 8.906/94), daí não se pode extrair direito subjetivo de que se
intime a defesa previamente e com necessária antecedência quanto ao calendário das inquirições a ser
definido pela autoridade policial.
E como o advogado saberá as datas para poder participar dos depoimentos?
Se é do interesse do advogado acompanhar os atos do inquérito, ele poderá ficar consultando os autos do
procedimento a fim de verificar as datas que foram designadas para os depoimentos, conforme autoriza
o inciso XIV do art. 7º do EOAB:
Art. 7º São direitos do advogado:
(...)
XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem
procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento,
ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico
ou digital;
Em suma:
Não é necessária a intimação prévia da defesa técnica do investigado para a tomada de depoimentos
orais na fase de inquérito policial. Não haverá nulidade dos atos processuais caso essa intimação não
ocorra.
O inquérito policial é um procedimento informativo, de natureza inquisitorial, destinado precipuamente
à formação da opinio delicti do órgão acusatório.
Logo, no inquérito há uma regular mitigação das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Esse entendimento justifica-se porque os elementos de informação colhidos no inquérito não se
prestam, por si sós, a fundamentar uma condenação criminal.
A Lei nº 13.245/2016 implicou um reforço das prerrogativas da defesa técnica, sem, contudo, conferir
ao advogado o direito subjetivo de intimação prévia e tempestiva do calendário de inquirições a ser
definido pela autoridade policial.
STF. 2ª Turma. Pet 7612/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12/03/2019 (Info 933).

COMPETÊNCIA
Em caso de conexão entre crime de competência da Justiça comum (federal ou estadual)
e crime eleitoral, os delitos serão julgados conjuntamente pela Justiça Eleitoral
Importante!!!
Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos.
Cabe à Justiça Eleitoral analisar, caso a caso, a existência de conexão de delitos comuns aos
delitos eleitorais e, em não havendo, remeter os casos à Justiça competente.
STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13 e 14/3/2019 (Info 933).
Informativo 933-STF (20/03/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 6

Informativo
comentado

Imagine a seguinte situação hipotética:
Determinada construtora pagou R$ 500 mil a João (Ministro de Estado) para obter favores ilícitos na
Administração Pública federal.
Além disso, essa mesma construtora, alguns meses depois, doou, de forma não declarada, R$ 600 mil para
que esse Ministro de Estado custeasse a sua campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal.
Vale ressaltar, mais uma vez, que essas doações para a campanha não foram contabilizadas na prestação
de contas, caracterizando aquilo que se chama, na linguagem popular, de “Caixa 2”.
Por fim, João ocultou a origem dos R$ 500 mil de propina simulando ganhos com a venda de gado.
Em tese, quais foram os delitos praticados por João?
a) corrupção passiva (art. 317 do CP): delito, em tese, da Justiça Federal comum (por envolver a União):
Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
b) falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral): crime de competência da Justiça Eleitoral.
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e
reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime
prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a
pena é agravada.
c) lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98): infração de competência da Justiça Federal comum
(porque o crime antecedente é federal).
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
Vale ressaltar que, aparentemente, todos os crimes praticados são conexos.
Dois crimes são de competência da Justiça Federal comum e um deles da Justiça Eleitoral. Como ficará
a competência para julgar estes delitos? Serão julgados separadamente ou juntos? Qual será a Justiça
competente?
Justiça ELEITORAL.
Competirá à Justiça Eleitoral julgar todos os delitos.
Segundo decidiu o STF:
Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos.
STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13 e 14/3/2019 (Info 933).
No concurso entre a jurisdição penal comum e a especial (como a eleitoral), prevalecerá esta na hipótese
de conexão entre um delito eleitoral e uma infração penal comum.
O fundamento para isso está no art. 35, II, do Código Eleitoral e no art. 78, IV, do CPP:
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Art. 35. Compete aos juízes: (leia-se: juízes eleitorais)
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a
competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as
seguintes regras:
(...)
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.
Assim, como há a presença do crime de doação eleitoral por meio de “caixa 2”, conduta que configura o
crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral), a competência para julgar todos os
delitos é atraída para a Justiça Eleitoral, considerado o princípio da especialidade:
A doação eleitoral por meio de “caixa 2” é uma conduta que configura crime eleitoral de falsidade
ideológica (art. 350 do Código Eleitoral). A competência para processar e julgar este delito é da Justiça
Eleitoral.
A existência de crimes conexos de competência da Justiça Comum, como corrupção passiva e lavagem de
capitais, não afasta a competência da Justiça Eleitoral, por força do art. 35, II, do CE e do art. 78, IV, do CPP.
STF. 2ª Turma. PET 7319/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em
27/3/2018 (Info 895).
Como há dois crimes de competência da Justiça Federal, o Juiz Federal “comum” não poderia julgar os
três delitos, incluindo o crime eleitoral?
NÃO. Isso porque a Constituição Federal, no art. 109, IV, ao estipular a competência criminal da Justiça
Federal comum, ressalva, expressamente, os casos da competência da Justiça Eleitoral. Veja:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
Onde está prevista a competência da Justiça Eleitoral?
A CF/88, em seu art. 121, afirma que lei complementar irá definir a competência da Justiça Eleitoral:
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes
de direito e das juntas eleitorais.
Assim, a definição da competência da Justiça Eleitoral foi submetida à lei complementar.
Como essa lei complementar mencionada pelo art. 121 da CF/88 ainda não foi editada, o STF entende que
os dispositivos do Código Eleitoral que tratam sobre a organização e competência da Justiça Eleitoral
foram recepcionados com força de lei complementar.
Logo, o art. 35, II, do Código Eleitoral está de acordo com o art. 121 e com o art. 109, IV, da CF/88 e fazem
com que todos os delitos sejam de competência da Justiça Eleitoral.
Conforme explica José Jairo Gomes:
“Note-se que a Justiça Comum é federal e estadual. A ‘vis attractiva’ exercida pela Justiça Eleitoral
ocorrerá em ambos os casos. Apesar de a competência criminal da Justiça Federal ser prevista
diretamente na Constituição (art. 109) e da Eleitoral ser estabelecida em norma
infraconstitucional (no caso, o Código Eleitoral – CE, art. 35, II), a parte final do inciso IV, art. 109,
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da Lei Maior, ressalva expressamente a competência da Justiça Eleitoral. Em razão da expressa
ressalva constitucional, há que se respeitar a competência criminal da Justiça Eleitoral, ainda
quando ela seja definida pela conexão. Caso contrário, à luz do ordenamento positivo, o princípio
do juiz natural restaria desatendido. Destarte, se houver conexão entre crime federal e eleitoral
poderá haver unidade processual com a prorrogação da competência da Justiça Eleitoral. (…)”
(Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 325/327).
Seria possível o desmembramento dos crimes, ou seja, a Justiça Federal comum julga os crimes de
corrupção e lavagem e a Justiça Eleitoral o crime de “caixa 2”?
NÃO. Essa era a posição da PGR, mas não foi acolhida pelo STF.
Foi mencionado acima que, aparentemente, todos os crimes praticados são conexos. Quem define isso?
De quem é a competência para decidir se existe ou não conexão?
Também da Justiça Eleitoral.
Compete à própria Justiça Eleitoral reconhecer a existência, ou não, do vínculo de conexidade entre delito
eleitoral e crime comum a ele supostamente vinculado:
Cabe à Justiça Eleitoral analisar, caso a caso, a existência de conexão de delitos comuns aos delitos
eleitorais e, em não havendo, remeter os casos à Justiça competente.
STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13 e 14/3/2019 (Info 933).
Por que esse julgamento gerou tanta polêmica?
Porque grande parte dos crimes relacionados com a chamada operação “Lava Jato” envolvem também o
crime eleitoral de “caixa 2” (art. 35, II, do CE). Logo, o julgamento de todos esses delitos podem acabar
saindo da Justiça Federal comum (ex: 13ª Vara Federal de Curitiba) e serem remetidos para um Juiz de
Direito que exerça as funções de Juiz Eleitoral.
Para os Procuradores da República que compõem a Força Tarefa da “Lava Jato”, a Justiça Eleitoral não
teria a estrutura necessária para julgar estes crimes. Assim, “isso seria o fim da Lava Jato”.
Este argumento foi refutado, com veemência, pela maioria dos Ministros.
Além disso, há um temor por parte dos membros do Ministério Público de que condenações já proferidas
pela Justiça Federal comum em casos envolvendo a “Lava Jato” sejam anuladas por vício de
incompetência.
O entendimento do STF acima explicado é novo?
Na verdade, não. Já encontrávamos julgados da Corte nesse mesmo sentido:
(...) A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de doações
eleitorais por meio de caixa 2 - fatos que poderiam constituir o crime eleitoral de falsidade ideológica (art.
350, Código Eleitoral) -, a competência para processar e julgar os fatos é da Justiça Eleitoral (PET nº
6.820/DF-AgR-ED, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/3/18).
2. A existência de crimes conexos de competência da Justiça Comum, como corrupção passiva e lavagem
de capitais, não afasta a competência da Justiça Eleitoral, por força do art. 35, II, do Código Eleitoral e do
art. 78, IV, do Código de Processo Penal. (...)
STF. 2ª Turma. Pet 6986 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, julgado em
10/04/2018.
Esse também é o entendimento do STJ: AgRg na APn 865/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em 07/11/2018.
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FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
STF é competente para julgar crime eleitoral praticado por Deputado Federal
durante a sua campanha à reeleição caso ele tenha sido reeleito
Importante!!!
Pedro, Deputado Federal, recebeu doação ilegal de uma empresa com o objetivo de financiar
a sua campanha para reeleição. Esta doação não foi contabilizada na prestação de contas,
configurando o chamado “caixa 2” (art. 350 do Código Eleitoral).
Pedro foi reeleito para um novo mandato de 2019 até 2022.
O STF será competente para julgar este crime eleitoral?
SIM. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o
exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
O STF entende que o recebimento de doação ilegal destinado à campanha de reeleição ao cargo
de Deputado Federal é um crime relacionado com o mandato parlamentar. Logo, a
competência é do STF.
Além disso, mostra-se desimportante a circunstância de este delito ter sido praticado durante
o mandato anterior, bastando que a atual diplomação decorra de sucessiva e ininterrupta
reeleição.
STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13 e 14/3/2019 (Info 933).
CASO 1. Imagine a seguinte situação hipotética:
Em setembro/2018, João, Deputado Federal, recebeu doação ilegal de uma empresa com o objetivo de
financiar a sua campanha para reeleição.
Esta doação não foi contabilizada na prestação de contas, configurando o chamado “caixa 2”, conduta que
se amolda ao crime eleitoral de falsidade ideológica, previsto no art. 350 do Código Eleitoral:
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e
reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime
prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a
pena é agravada.
Como João era Deputado Federal, em novembro/2018 foi instaurado um inquérito no STF para apurar o
eventual crime eleitoral por ele praticado.
Ocorre que João não foi reeleito e, em 2019, deixou de ocupar qualquer cargo público.
O STF continuará competente para julgar o delito?
NÃO. Como João deixou de ser Deputado Federal, ele perdeu também o foro por prerrogativa de função.
Logo, a competência para julgar o crime praticado por João será da Justiça Eleitoral de 1ª instância, ou
seja, ele será julgado por um Juiz Eleitoral.
CASO 2. Imagine agora outra situação ligeiramente diferente:
Em setembro/2018, Pedro, Deputado Federal, recebeu doação ilegal de uma empresa com o objetivo de
financiar a sua campanha para reeleição.
Esta doação não foi contabilizada na prestação de contas, configurando o chamado “caixa 2” (art. 350 do
Código Eleitoral).
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Em novembro/2018, foi instaurado um inquérito no STF para apurar o eventual crime eleitoral por ele
praticado.
Pedro foi reeleito para um novo mandato de 2019 até 2022.
O STF continuará competente para julgar o delito?
SIM. Segundo o entendimento atual do STF:
O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados às funções desempenhadas.
STF. Plenário AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018 (Info 900).
Em outras palavras, os Deputados Federais e Senadores somente serão julgados pelo STF se o crime tiver
sido praticado durante o exercício do mandato de parlamentar federal e se estiver relacionado com essa
função.
O STF entende que o recebimento de doação ilegal destinado à campanha de reeleição ao cargo de
Deputado Federal é um crime relacionado com o mandato parlamentar. Logo, a competência é do STF.
Além disso, mostra-se desimportante a circunstância de este delito ter sido praticado durante o
mandato anterior, bastando que a atual diplomação decorra de sucessiva e ininterrupta reeleição.
STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13 e 14/3/2019 (Info 933).

PROVAS
Lei estadual pode exigir que a perícia feita em vítima do sexo feminino seja feita por legista
mulher, mas desde que isso não importe retardamento ou prejuízo da diligência
Lei estadual previu que se a vítima do estupro for pessoa do sexo feminino menor de 18 anos,
esta vítima deverá ser examinada, obrigatoriamente, por uma legista mulher, que irá fazer a
perícia.
O STF concedeu medida cautelar em ADI para dar interpretação conforme a Constituição a
esse dispositivo. Segundo o STF, as crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas de
violência deverão ser, obrigatoriamente, examinadas por legista mulher, mas desde que isso
não importe retardamento ou prejuízo da diligência.
É preciso conciliar a proteção de crianças e adolescentes mulheres vítimas de violência e o
acesso à Justiça. Embora essa norma estadual vise proteger as vítimas de estupro na realização
da perícia, o efeito resultante foi contrário, porque peritos homens estavam se recusando a
fazer o exame nas menores de idade em razão da Lei. Dessa forma, as investigações não tinham
prosseguimento.
Vale ressaltar, por fim, que o Estado-membro tinha competência legislativa para editar esta
norma (não há inconstitucionalidade formal). Isso porque esta Lei estadual não trata sobre
direito processual penal (art. 22, I, da CF/88), mas sim sobre procedimento em matéria
processual, assunto que é de competência concorrente (art. 24, XI, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 6039 MC/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13/3/2019 (Info 933).
Lei estadual de apoio às vítimas de estupro
O Estado do Rio de Janeiro editou a Lei nº 8.008/2018, instituindo o programa de atenção às vítimas de
estupro, com objetivo de dar apoio às vítimas desse crime e facilitar a identificação de provas periciais.
O § 3º do art. 1º desta Lei prevê que:
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• se a vítima do estupro for uma mulher maior de 18 anos: ela deverá, sempre que possível, ser examinada
por perito legista mulher;
• se a vítima do estupro for uma pessoa do sexo feminino menor de 18 anos: ela deverá, obrigatoriamente,
ser examinada por legista mulher.
Veja a redação do dispositivo:
Art. 1º (...)
§ 3º Sempre que possível, a vítima do sexo feminino será examinada por perito legista mulher,
exceto em caso de menor de idade do sexo feminino, que deverá ser, obrigatoriamente,
examinado por legista mulher.
ADI
A Procuradoria-Geral da República ajuizou ADI no STF contra este dispositivo.
Segundo alegou a autora, a obrigatoriedade de que as vítimas do sexo feminino menores de idade sejam
examinadas por perito legista mulher (parte final do art. 1º, § 3º) possui dois vícios de
inconstitucionalidade:
• inconstitucionalidade formal: porque violaria a competência privativa da União para legislar sobre direito
processual penal (art. 22, I, da CF/88).
• inconstitucionalidade material: considerando que ofende o direito das crianças e dos adolescentes de
acesso à Justiça e os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. A PGR sustentou que, em
razão da restrição absoluta imposta pela norma, médicos legistas plantonistas não estão realizando as
perícias no tempo adequado, o que estaria prejudicando a persecução penal.
O STF concordou com o pedido da PGR?
O STF, ao apreciar a medida liminar, decidiu que:
• não há vício de inconstitucionalidade formal;
• por outro lado, é necessário dar interpretação conforme ao dispositivo para evitar uma
inconstitucionalidade material.
Inconstitucionalidade formal
A maioria dos ministros não vislumbrou vício de inconstitucionalidade formal. Isso porque a Lei fluminense
não trata sobre direito processual penal (art. 22, I, da CF/88), mas sim sobre procedimento em matéria
processual, assunto que é de competência concorrente, conforme determina o art. 24, XI, da CF/88:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
XI - procedimentos em matéria processual;
(...)
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer
normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados.
Recentemente, a União editou a Lei nº 13.431/2017, que estabelece o “sistema de garantia de direitos da
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”.
Logo, o Estado do Rio de Janeiro, ao aprovar a Lei nº 8.008/2018 tratando sobre o mesmo tema, fez uma
verticalização, ou seja, um aprofundamento da proteção que já era conferida pela Lei federal nº
13.431/2017, mas sem violar as normas gerais da União.
Desse modo, sob o ponto de vista formal, o Estado do Rio de Janeiro atendeu ao que preveem os §§ 1º e
2º do art. 24 da CF/88.
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Inconstitucionalidade material
O STF entendeu que o § 3º do art. 1º da Lei estadual nº 8.008/2018, ao estabelecer uma obrigatoriedade
(sem exceções) de que as perícias em vítimas menores de 18 anos sejam feitas por legistas mulheres,
gerou um conflito com:
• o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88); e
• os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta (art. 227, da CF/88).
Isso porque, apesar de salutar a iniciativa da norma de buscar proteger as crianças e adolescentes, o fato
de impedir ou retardar a realização de exame por médico legista poderia acabar por deixá-las desassistidas
da proteção criminal, direito que decorre do disposto no art. 39 da Convenção sobre os Direitos das
Crianças e de outros diplomas legais.
Além disso, na medida em que se nega o acesso à produção da prova na jurisdição penal, há também
ofensa à proteção prioritária, porquanto se afasta a efetividade da norma, que exige a punição severa do
abuso de crianças e adolescentes.
Interpretação conforme
Diante do exposto, o STF falou o seguinte: para que o § 3º do art. 1º da Lei estadual nº 8.008/2018 seja
considerado constitucional, é necessário dar a esse dispositivo uma interpretação conforme a
Constituição.
Assim, esse dispositivo deve ser lido da seguinte maneira: as crianças e adolescentes do sexo feminino
vítimas de violência deverão ser, obrigatoriamente, examinadas por legista mulher, desde que não
importe retardamento ou prejuízo da diligência.
Essa interpretação dada pelo STF vai na mesma linha daquilo que foi adotado pelo legislador nacional ao
editar o art. 249 do CPP:
Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou
prejuízo da diligência.
Isso significa que o Estado tem o dever de proteger as crianças e adolescentes vítimas de crimes, adotando
medidas para que não passem constrangimentos. No entanto, esta cautela (perícia feita por legista
mulher) não pode obstar a produção da prova.
Assim, por exemplo, se só houver perito homem de plantão e a perícia tiver que ser realizada naquele
momento, será válido o exame realizado pelo perito do sexo masculino.
Em suma:
O STF concedeu medida cautelar em ADI para dar interpretação conforme ao § 3º do art. 1º da Lei
8.008/2018 do Estado do Rio de Janeiro para reconhecer que as crianças e adolescentes do sexo
feminino vítimas de violência deverão ser, obrigatoriamente, examinadas por legista mulher, mas desde
que isso não importe retardamento ou prejuízo da diligência.
Em regra, a decisão proferida em medida cautelar de ADI produz efeitos ex nunc (art. 11, § 1º da Lei nº
9.868/99). No entanto, o STF decidiu atribuir efeitos ex tunc à decisão, a fim de resguardar (dizer que
são válidas) as perícias que porventura tenham sido feitas por profissionais do sexo masculino.
STF. Plenário. ADI 6039 MC/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13/3/2019 (Info 933).
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ARRESTO
É possível o arresto prévio de bens de acusados por suposta prática de crime único
de corrupção passiva em concurso de agentes
Para que seja autorizada a decretação da medida de arresto, não é necessário que fique
demonstrado que o réu está praticando atos concretos de desfazimento de bens. Porém, é
imperiosa a demonstração da plausibilidade do direito e do perigo na demora.
A indisponibilidade dos bens não traz prejuízos desarrazoados ao réu, pois ele terá seus bens
desbloqueados, se absolvido ao fim do processo.
Assim, é possível o arresto prévio de bens de acusados por suposta prática de crime único de
corrupção passiva em concurso de agentes.
STF. 1ª Turma. Pet 7.069/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red p/o acordão Min. Luís Roberto Barroso,
julgado em 13/3/2019 (Info 933).
A situação concreta foi a seguinte:
A Procuradoria-Geral da República denunciou o Deputado Federal Aécio Neves (PSDB-MG) e sua irmã,
Andrea Neves, imputando-lhes o crime de corrupção passiva.
A 1ª Turma do STF recebeu a denúncia.
Após o recebimento, a PGR formulou pedido de arresto dos bens de Aécio sob a alegação de que essa
medida seria necessária para, em caso de futura condenação, assegurar os recursos necessários para
pagamento:
• da multa penal;
• da indenização por danos morais coletivos que teriam sido gerados à sociedade pela prática do crime,
em tese, praticado pelo parlamentar.
A PGR pediu o arresto de R$ 1.686.600,00 para custeio de eventual multa penal e o arresto de R$
5.000.000,00 para pagamento de danos morais coletivos.
A defesa refutou o pedido alegando que não existem indicativos de que Aécio e Andrea Neves estejam
praticando atos voltados a obstar o ressarcimento de eventuais prejuízos. Logo, não estaria preenchido o
requisito relativo ao perigo na demora, revelando-se desnecessária a constrição.
O STF acolheu o pedido do MP?
Em parte.
O STF negou a medida de arresto para fins de indenização por dano moral coletivo.
Por outro lado, deferiu (concedeu) o arresto para pagamento de multa penal na hipótese de eventual
condenação dos réus.
Assim, a 1ª Turma do STF determinou a indisponibilidade de R$ 1.686.600,00 dos bens de Aécio e Andrea
Neves para efeito de arresto assecuratório do pagamento de multa penal na eventual condenação.
Danos morais coletivos
Quanto aos danos morais coletivos, o STF entendeu ser prematuro determinar o bloqueio antecipado no
patrimônio dos acusados. Isso porque, até o momento, não houve pronunciamento do Supremo quanto
à possibilidade ou não de se determinar ao condenado criminal o pagamento de indenização por danos
morais coletivos.
Multa
Por outro lado, o STF aceitou o deferimento do arresto para garantir o pagamento das despesas
processuais e, sobretudo, da pena pecuniária (dias-multa).
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Nesse ponto, os Ministros entenderam que o valor apontado pela PGR é razoável e que está de acordo
com a legislação.
Arresto
A medida de arresto é necessária para garantir o pagamento de multa em eventual condenação, pois, caso
o sentenciado esteja insolvente, a pena pecuniária deixaria de cumprir sua função.
É possível o arresto prévio de bens de acusados por suposta prática de crime único de corrupção passiva
em concurso de agentes.
O STF entendeu que as medidas assecuratórias têm por objetivo garantir não apenas a reparação do dano,
mas também o pagamento das despesas processuais e as penas pecuniárias em caso de eventual
condenação, conforme previsto no art. 140 do CPP:
Art. 140. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as
penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido.
Desse modo, é razoável a incidência do arresto em relação ao valor da multa. Essa medida leva em conta
o risco da ineficácia da sanção judicial diante da possibilidade de o futuro condenado dilapidar seu
patrimônio antes da cobrança judicial.
Não é necessária a prática de atos concretos de desfazimento
Para que seja autorizada a decretação da medida de arresto, não é necessário que fique demonstrado
que o réu está praticando atos concretos de desfazimento de bens. Porém, é imperiosa a demonstração
da plausibilidade do direito e do perigo na demora.
A indisponibilidade dos bens não traz prejuízos desarrazoados ao réu, pois ele terá seus bens
desbloqueados, se absolvido ao fim do processo.
Assim, é possível o arresto prévio de bens de acusados por suposta prática de crime único de corrupção
passiva em concurso de agentes.
STF. 1ª Turma. Pet 7.069/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red p/o acordão Min. Luís Roberto Barroso, julgado
em 13/3/2019 (Info 933).
Observação
No informativo foi utilizada a expressão “arresto” de forma indiscriminada, ou seja, de modo genérico. No
entanto, veremos abaixo que a doutrina aponta a existência de duas espécies de arresto, sendo que uma
delas restringe-se aos bens móveis e a outra é uma medida preparatória para a hipoteca legal.
Segundo a doutrina:
“O arresto também é modalidade de medida assecuratória que tem por objeto o patrimônio lícito do
agente, não se destinando, portanto, à constrição de bens adquiridos com o produto da infração.
São duas as espécies de arresto:
1) arresto de imóveis preparatório da hipoteca legal (art. 136 do CPP);
2) arresto de bens móveis (art. 137 do CPP).” (REIS, Alexandre Cebrian; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios.
Direito Processual Penal esquematizado. 7ª., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 202).
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DIREITO TRIBUTÁRIO
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Não é possível que o CEBAS seja negado em razão do descumprimento
de requisitos que não estejam previstos em lei complementar
Apenas concursos federais!
Não é possível que o CEBAS seja negado em razão do descumprimento de requisitos que não
estejam previstos em lei complementar.
O certificado de entidade beneficente de assistência social é submetido à renovação periódica
a partir da demonstração dos requisitos previstos em legislação complementar vigente em
cada época.
O art. 2º, IV, do Decreto nº 752/1993 (atualmente revogado), que fazia exigências para a
concessão ou renovação do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, é inconstitucional
porque os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar
(STF. Plenário. ADI 2028/DF, ADI 2036/DF, ADI 2228/DF, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red.
p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgados em 23/2 e 2/3/2017).
Assim, o ato que negou a renovação de CEBAS com base no art. 2º, IV, do Decreto nº 752/1993
violou direito líquido e certo da entidade.
STF. 1ª Turma. RMS 24065/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/3/2019 (Info 933).
Imunidade para entidades beneficentes de assistência social
A Constituição Federal conferiu imunidade para as entidades beneficentes de assistência social afirmando
que elas estão dispensadas de pagar contribuições para a seguridade social. Veja:
Art. 195 (...)
§ 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Obs: apesar de a redação do parágrafo falar em “isentas”, a doutrina afirma que se trata, efetivamente,
de uma hipótese de imunidade. Não é um caso de “isenção”.
O § 7º do art. 195 da CF/88 traz dois requisitos para o gozo desta imunidade:
1) que se trate de pessoa jurídica que desempenhe atividades beneficentes de assistência social.
Obs: a assistência social é tratada no art. 203 da CF/88. O STF, contudo, confere um sentido mais amplo e
afirma que os objetivos da assistência social elencados nos incisos do art. 203 podem ser conseguidos
também por meio de serviços de saúde e educação. Assim, se a entidade prestar serviços de saúde ou
educação, também poderá, em tese, ser classificada como de “assistência social”.
2) que esta entidade atenda a parâmetros previstos na lei.
A lei a que se refere o § 7º é lei complementar ou ordinária?
Lei complementar. Essa foi a conclusão do STF:
Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.
STF. Plenário. RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/02/2017 (repercussão geral) (Info 855).
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Isso porque as imunidades tributárias são classificadas juridicamente como “limitações constitucionais ao
poder de tributar” e a CF/88 exige que este tema seja tratado por meio de lei complementar. Confira:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
O § 7º do art. 195 deve ser interpretado em conjunto com esse art. 146, II. Desse modo, a Constituição exigiu
sim lei complementar, mas não diretamente no § 7º do art. 195 e sim na previsão geral do art. 146, II.
Existe alguma lei que preveja os requisitos que deverão ser atendidos pela entidade para gozar da
imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da CF/88?
SIM. Os requisitos legais exigidos na parte final do § 7º, enquanto não editada nova lei complementar
sobre a matéria, são somente aqueles previstos no art. 14 do CTN.
Assim, para gozarem da imunidade, as entidades devem obedecer às seguintes condições:
a) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
b) aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
c) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
Obs: o CTN foi editado em 1966 como sendo uma lei ordinária. No entanto, ele foi “recepcionado com
força de lei complementar pela Constituição Federal de 1967, e mantido tal status com o advento da
Constituição Federal de 1988, visto que, tanto esta quanto aquela Magna Carta reservavam à lei
complementar a veiculação das normas gerais em matéria tributária, a regulação das limitações ao poder
de tributar e as disposições sobre conflitos de competência.” (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário.
Salvador: Juspodivm, 2017, p. 249).
Em suma, atualmente, o CTN possui status de lei complementar e, portanto, atende o requisito do art.
146, II, da CF/88.
Observação:
Este entendimento acima explicado (RE 566622) vale também para a imunidade prevista no art. 150, VI,
"c", da CF/88:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
Assim, a lei de que trata o art. 150, VI, "c", da CF/88 é uma lei complementar (atualmente, é o art. 14 do CTN).
Certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS)
O CEBAS é um certificado concedido pelo Governo Federal, por intermédio dos Ministérios da Educação,
do Desenvolvimento Social e Agrário e da Saúde, às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social que prestem serviços nas áreas
de educação, assistência social ou saúde.
Têm direito ao CEBAS as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como
entidades beneficentes de assistência social e que prestem serviços nas áreas de assistência social, saúde
ou educação e que atendam às regras previstas na Lei.
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Imagine agora a seguinte situação hipotética:
Determinada Fundação Educacional não conseguiu renovar seu CEBAS em razão de não ter atendido um
requisito que era previsto no Decreto nº 752/93 (atualmente revogado).
Vale ressaltar que essa fundação preencheu os requisitos contidos nos arts. 9º e 14 do CTN. O único
requisito não atendido foi aquele previsto especificamente no Decreto.
Diante disso, a referida Fundação impetrou mandado de segurança contra o ato do Ministro de Estado
que indeferiu a renovação do certificado.
Essa Fundação, que preencheu os requisitos do CTN, terá direito à renovação do certificado mesmo não
tendo atendido a exigência contida no Decreto?
SIM.
Não é possível que o CEBAS seja negado em razão do descumprimento de requisitos que não estejam
previstos em lei complementar.
O certificado de entidade beneficente de assistência social é submetido à renovação periódica a partir
da demonstração dos requisitos previstos em legislação complementar vigente em cada época.
O art. 2º, IV, do Decreto nº 752/1993 (atualmente revogado), que fazia exigências para a concessão ou
renovação do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos é inconstitucional porque os requisitos para
o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar (STF. Plenário. ADI 2028/DF, ADI
2036/DF, ADI 2228/DF, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgados em 23/2
e 2/3/2017).
Assim, o ato que negou a renovação de CEBAS com base no art. 2º, IV, do Decreto nº 752/1993 violou
direito líquido e certo da entidade.
STF. 1ª Turma. RMS 24065/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/3/2019 (Info 933).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
AUXÍLIO ACOMPANHANTE
STF determina, de forma cautelar, que não seja pago o adicional de 25% do art. 45 da Lei
8.213/91 para outras espécies de aposentadoria que não seja a por invalidez
Importante!!!
O art. 45 da Lei nº 8.213/91 prevê o auxílio acompanhante de 25% para os beneficiários de
aposentadoria por invalidez que necessitem da assistência permanente de terceiros:
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência
permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
Em agosto/2018, o STJ decidiu estender esse benefício para os beneficiários das demais
espécies de aposentadoria:
“Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, a todos os
aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria.” (STJ. 1ª Seção.
REsp 1.648.305-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa, julgado
em 22/08/2018. Recurso repetitivo. Info 634).
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Assim, apesar de o art. 45 da Lei nº 8.213/91 falar apenas em “aposentadoria por invalidez”, o
STJ entendeu que se poderia estender esse adicional para todas as demais espécies de
aposentadoria (especial, por idade, tempo de contribuição).
O INSS interpôs recurso extraordinário para o STF discutindo o tema.
A 1ª Turma do STF, no dia 12/03/2019, concedeu efeito suspensivo cautelar ao recurso para
suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o
território nacional, que versem sobre a extensão do auxílio acompanhante, previsto no art. 45
da Lei nº 8.213/91 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de
aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social.
O que significa isso? O STF disse que, enquanto ele não julgar o recurso extraordinário, todas
as ações judiciais individuais ou coletivas (em qualquer fase processual) que tratam sobre
esse tema (extensão do adicional de 25% a outras espécies de aposentadoria) devem ficar
suspensas. Em outras palavras, o STF determinou que, por enquanto, esse adicional de 25%
somente poderá ser pago aos aposentados por invalidez, conforme prevê a lei.
STF. 1ª Turma. Pet 8002 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/3/2019 (Info 933).
Aposentadoria por invalidez
A aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário pago ao segurado que for considerado
incapaz, de forma permanente, para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência. Encontra-se
previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz
e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e serlhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Adicional de 25% para aposentado que necessite de assistência permanente de terceiros
O art. 45 da Lei nº 8.213/91 prevê o seguinte adicional:
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência
permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
Ex.: João trabalhava na iniciativa privada e, portanto, contribuía para o RGPS, administrado pelo INSS. Após
vários anos, João foi acometido de uma doença que o deixou incapacitado total e permanentemente para
o trabalho. Diante disso, ele foi aposentado por invalidez. O INSS calculou o valor do benefício com base
nas contribuições de João e constatou que ele teria direito a uma aposentadoria de R$ 1.000,00 por mês.
Ocorre que na perícia médica ficou provado que João ficou em estado vegetativo, de forma que precisará
da assistência permanente de outra pessoa para realizar suas atividades diárias. Logo, sobre o valor
calculado deverá ser acrescido um adicional de 25%. Assim, João receberá R$ 1.250,00 de aposentadoria.
Nomenclaturas
Em provas de concurso você pode encontrar algumas terminologias utilizadas para denominar esse art.
45 da Lei nº 8.213/91:
• auxílio-acompanhante;
• adicional de grande invalidez;
• aposentadoria valetudinária (terminologia cunhada por Hermes Arrais Alencar).
Repare que o art. 45 acima fala que o adicional será devido no caso de aposentadoria por invalidez. No
entanto, indaga-se: se a pessoa foi aposentada por tempo de serviço ou tempo de contribuição e algum
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tempo depois torna-se inválida, precisando do auxílio permanente de terceiros, ela poderá requerer, por
analogia, o mencionado adicional? Ex.: Pedro aposentou-se por tempo de serviço/contribuição em 2012.
Ficou em casa aposentado, sem trabalhar de forma remunerada. Em 2015, durante um passeio de carro,
sofre acidente e perde as duas pernas; ele poderá requerer o aumento de 25% do valor recebido a título
de aposentadoria, aplicando-se o art. 45 por analogia?
Para o STJ, SIM. Segundo o Tribunal decidiu em agosto de 2018:
Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de
25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS,
independentemente da modalidade de aposentadoria.
Apesar de o art. 45 da Lei nº 8.213/91 falar apenas em “aposentadoria por invalidez”, o STJ entendeu que
se pode estender esse adicional para todas as demais espécies de aposentadoria (especial, por idade,
tempo de contribuição).
STJ. 1ª Seção. REsp 1.648.305-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa,
julgado em 22/08/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).
Dignidade da pessoa humana, tratamento isonômico e garantia dos direitos sociais
Sob o prisma da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), do tratamento isonômico (art. 5º,
caput) e da garantia dos direitos sociais (art. 6º), tanto o aposentado por invalidez, quanto o aposentado
por idade, tempo de contribuição ou especial, são segurados que podem, igualmente, encontrar-se na
condição de inválidos, a ponto de necessitar da assistência permanente de terceiro.
Convenção Internacional de Nova Iorque
O Brasil é signatário da Convenção Internacional de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, de 2007, admitida com status de emenda constitucional, promulgada pelo Decreto nº
6.949/2009, que, em seu art. 1º, ostenta o propósito de “(...) promover, proteger e assegurar o exercício
pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente”, garantindo, ainda, em seus arts. 5º e 28,
tratamento isonômico e proteção da pessoa com deficiência, inclusive na seara previdenciária.
Proteção do risco social
Ao instituir a possibilidade de acréscimo pecuniário de 25% sobre o valor do benefício, o legislador
ordinário teve como objetivo a proteção do risco social, garantindo que o segurado que passe a necessitar
de auxílio de terceiros não tenha um impacto financeiro sobre o valor de seus proventos com a
contratação dessa assistência permanente.
Os segurados que recebem aposentadoria por tempo de contribuição, por idade ou especial que fiquem
acometidos de limitações físicas e/ou mentais encontram-se em situação de risco social da mesma
maneira que o aposentado por invalidez. Logo, não seria correto que eles tivessem que custear as
despesas extras com a contratação de terceiro sem qualquer amparo estatal. Se não fosse o pagamento
desse auxílio, o dinheiro para isso seria retirado de outras necessidades básicas, como alimentação e
moradia, e, em última análise, do chamado “mínimo existencial”, um dos principais efeitos da aplicação
do princípio da dignidade da pessoa humana.
Necessidade permanente de terceiro não precisa ter surgido no início da aposentadoria
O art. 45 da Lei nº 8.213/91 não exige que a necessidade de assistência permanente de outra pessoa tenha
surgido logo no início da aposentadoria. Logo, é possível se interpretar que essa necessidade pode surgir
posteriormente.
Desse modo, em caso de invalidez superveniente do segurado aposentado com fundamento em outro
fato gerador, o indivíduo se tornará pessoa com deficiência, devendo ser, igualmente, contemplado com
o adicional do referido artigo caso seja imprescindível o auxílio de outra pessoa.
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Natureza assistencial
O auxílio-acompanhante do art. 45 tem natureza assistencial. Não é um benefício previdenciário.
Sendo um benefício de natureza assistencial, ele não tem nem precisa ter fonte de custeio específica.
Logo, é possível que seja estendido para as demais modalidades de aposentadoria mesmo sem fonte de
custeio específica.
Os benefícios assistenciais são garantidos pelo Estado, independentemente de contribuição para a
seguridade social, conforme prevê o caput do art. 203 da CF/88:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
(...)
E o STF?
O INSS interpôs recurso extraordinário para o STF discutindo o tema.
A 1ª Turma do STF, no dia 12/03/2019, concedeu efeito suspensivo cautelar ao recurso para suspender
todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que
versem sobre a extensão do auxílio acompanhante, previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91 para os
segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da
Previdência Social.
STF. 1ª Turma. Pet 8002 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/3/2019 (Info 933).
O que significa isso?
O STF disse que, enquanto ele não julgar o recurso extraordinário, todas as ações judiciais individuais ou
coletivas (em qualquer fase processual) que tratam sobre esse tema (extensão do adicional de 25% a
outras espécies de aposentadoria) devem ficar SUSPENSAS.
Em outras palavras, o STF determinou que, por enquanto, esse adicional de 25% somente poderá ser pago
aos aposentados por invalidez, conforme prevê a lei.
Vale ressaltar que não se trata de decisão ainda definitiva do STF, ou seja, em tese, ele ainda poderá dizer
que essa extensão é devida. No entanto, essa decisão cautelar é um indicativo muito forte de que o STF
não irá concordar com o STJ.
O Min. Relator Luiz Fux afirmou que que a Previdência Social passa por uma grave crise e avaliou que a
extensão do benefício aos demais aposentadorias gera uma grande repercussão econômica no país.
Veja as suas palavras: “Realmente essa benesse judicial me pareceu extremamente exagerada”.
Fumus boni iuris e periculum in mora
Os Ministros entenderam que estavam presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
O acórdão do STJ invocou os princípios constitucionais para estender esse benefício a segurados diversos
dos aposentados por invalidez, o que indica a existência da fumaça do bom direito para a admissão do
recurso extraordinário.
O risco de lesão grave a ser afastado com a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia
debatida nos autos consiste no impacto bilionário causado aos já combalidos cofres públicos.
Por fim, registrou que, em termos de repercussão econômica, o Ministério da Fazenda informou que a
utilização imoderada desse adicional levaria a um custo de R$ 7,15 bilhões por ano, justamente no ano
em que se discute a reforma da Previdência e se anteveem dificuldades.
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido da impossibilidade de revisão do
mérito das decisões do CNJ, cujos atos e procedimentos estão sujeitos apenas ao controle de legalidade
daquela Corte. ( )
2) Depois da Lei 13.245/2016 passou a ser necessária a intimação prévia da defesa técnica do investigado
para a tomada de depoimentos orais na fase de inquérito policial. ( )
3) Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. ( )
4) O STF entende que o recebimento de doação ilegal destinado à campanha de reeleição ao cargo de
Deputado Federal é um crime relacionado com o mandato parlamentar. Logo, a competência é do STF.
Além disso, mostra-se desimportante a circunstância de este delito ter sido praticado durante o mandato
anterior, bastando que a atual diplomação decorra de sucessiva e ininterrupta reeleição. ( )
5) Segundo a jurisprudência do STF, para que seja autorizada a decretação da medida de arresto, é necessário
que fique demonstrado que o réu está praticando atos concretos de desfazimento de bens. ( )
Gabarito
1. C 2. E

3. C

4. C

5. E

OUTRAS INFORMAÇÕES
Sessões
Pleno
1ª Turma
2ª Turma

Ordinárias Extraordinárias
13.3.2019
12.3.2019
12.3.2019

14.3.2019
12.3.2019
—

Julgamentos
Em curso
1
3
1

Julgamentos por meio
eletrônico*

Finalizados
2
139
7

3
73
293

* Emenda Regimental 51/2016-STF. Sessão virtual de 8 a 14 de março de 2019.

CLIPPING DA R E P E R C U S S Ã O G E R A L
DJe de 11 a 15 de março de 2019
REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.170.204 – RS
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE
EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais.
Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF).
1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do
benefício previdenciário da pensão por morte.
2. Ausência de repercussão geral.

Decisão Publicada: 1

INOVAÇÕES LEGISLATIVAS
11 A 15 DE MARÇO DE 2019
Medida Provisória nº 876, de 13.3.2019 - Altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Publicado no DOU em 14.03.2019, Seção 1, Edição nº 50,
p. 2.

Informativo 933-STF (20/03/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 22

Informativo
comentado
Lei nº 13.811, de 12.3.2019 - Confere nova redação ao art. 1.520 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), para suprimir as exceções legais permissivas do casamento infantil. Publicado no DOU em
13.03.2019, Seção 1, Edição nº 49, p. 1.

OUTRAS INFORMAÇÕES
11 A 15 DE MARÇO DE 2019
Decreto nº 9.723, de 11.3.2019 - Altera o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, o Decreto nº 8.936, de 19 de
dezembro de 2016, e o Decreto nº 9.492, de 5 setembro de 2018, para instituir o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF como
instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do cidadão no exercício de obrigações e
direitos ou na obtenção de benefícios e regulamentar dispositivos da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Publicado no
DOU em 12.03.2019, Seção 1, Edição nº 48, p. 2-3.
Supremo Tribunal Federal - STF
Secretaria de Documentação – SDO
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