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DIREITO CONSTITUCIONAL
COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS
Inconstitucionalidade de lei estadual que imponha obrigações contratuais para seguradoras
PROCESSO LEGISLATIVO
Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar,
que imponha atribuições ao DETRAN
Inconstitucionalidade de lei estadual que imponha obrigações contratuais para seguradoras
É inconstitucional lei estadual que discipline as obrigações contratuais relativas a seguros de
veículos e regras de registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados.
Esta lei estadual viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil,
seguros, trânsito e transporte (art. 22, I, VII e XI, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).
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Inconstitucionalidade de lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha atribuições ao
DETRAN
É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a
obrigação de publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos
sinistrados, seus respectivos dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou
comercialização das peças e partes.
Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que
é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).
A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a
de que a iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos
públicos é do chefe do Poder Executivo.
STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).
Lei estadual sobre seguros
O Estado de Santa Catarina editou a Lei nº 15.171/2010, de iniciativa parlamentar, que impõe sanções às
seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados ou a terceiros.
O STF julgou procedente ADI ajuizada contra esta Lei, tendo declarado inconstitucionais os seguintes
dispositivos:
• arts. 1º e 2º: previam que era vedado às empresas seguradoras imporem ao consumidor o local onde o
veículo seria consertado e estabeleciam a liberdade de escolha para o segurado.
• art. 6º: dizia que as seguradoras deveriam emitir e entregar aos consumidores beneficiários um
Certificado de Garantia dos serviços prestados e da relação de peças substituídas, indicando os respectivos
valores.
• art. 8º: estabelecia que as seguradoras não poderiam se negar a contratar seguro para veículos salvados
que tenham sido considerados aptos para circulação.
• art. 10: previa que as seguradoras ficavam obrigadas a fornecer, mensalmente, uma série de informações
e relatórios ao DETRAN.
• art. 11: exigia que a seguradora, para vender um veículo sinistrado, depois de indenizado o consumidor
beneficiário, deveria obter uma autorização especial do DETRAN, cumpridos determinados requisitos.
• art. 12: estipulava que o DETRAN deveria publicar, periodicamente, no Diário Oficial e na internet, a
relação de cada um dos veículos sinistrados, seus respectivos dados, com destinação para os que sofreram
desmonte e/ou comercialização das peças e partes.
Competência privativa da União
O STF entendeu que os arts. 1º, 2º, 6º, 8º, 10 e 11 tratavam sobre direito civil, seguros, trânsito e
transporte, assuntos que são de competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, VII e XI, da CF/88,
de forma que não poderiam ter sido objeto de lei estadual. Veja a previsão constitucional:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e
do trabalho;
(...)
XI - trânsito e transporte;
É inconstitucional lei estadual que discipline as obrigações contratuais relativas a seguros de veículos e
regras de registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados.
Esta lei estadual viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros, trânsito
e transporte (art. 22, I, VII e XI, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).
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Violação à iniciativa do chefe do Poder Executivo
Quanto ao art. 12 da Lei estadual, o STF entendeu que este dispositivo é inconstitucional porque ele não
poderia, em uma lei de iniciativa parlamentar, impor obrigação à uma entidade vinculada ao Poder
Executivo (DETRAN/SC, autarquia estadual), gerando custos.
Lei de iniciativa parlamentar que imponha obrigações pecuniárias aos órgãos e entidades ligadas ao
Executivo é inconstitucional por usurpar a iniciativa do chefe do Poder Executivo para a elaboração de
normas que estabeleçam as atribuições dos órgãos pertencentes à estrutura administrativa da unidade
federativa. É a interpretação dada pelo STF ao art. 61, § 1º, II e ao art. 84, VI, “a”, da CF/88:
Art. 61 (...)
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
(...)
II - disponham sobre:
(...)
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no
art. 84, VI;
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação de
publicar, no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus respectivos
dados, com destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das peças e partes.
Essa lei trata sobre “atribuições” de órgãos/entidades da administração pública, matéria que é de
iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).
A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de que a
iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos é do chefe do
Poder Executivo.
STF. Plenário. ADI 4704/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/3/2019 (Info 934).

PODER JUDICIÁRIO
Juiz do Trabalho Substituto, durante seu afastamento para tratamento de saúde,
não tem direito de continuar recebendo a verba de substituição
Se o Juiz do Trabalho Substituto está exercendo as funções do Juiz do Trabalho Titular, ele terá
direito de receber um valor a mais denominado “substituição” (art. 656, § 3º da CLT e art. 124
da LOMAN).
Essa verba da substituição não deverá ser paga durante a licença-saúde do Juiz Substituto.
Assim, Juiz do Trabalho Substituto, durante seu afastamento para tratamento de saúde, não
tem direito de continuar recebendo a verba de substituição pelo fato de estar na Titularidade
da unidade judiciária.
Esse tipo de verba só pode ser paga enquanto mantido o desempenho da titularidade da
unidade judiciária – condição necessária para seu recebimento.
STF. 2ª Turma. AO 2234 ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).
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Imagine a seguinte situação hipotética:
João é Juiz do Trabalho Substituto e atua em um Município do interior do Estado.
Como não há Juiz do Trabalho Titular no local, ele exerce tais funções.
Em razão disso, João não recebe o subsídio de Juiz do Trabalho Substituto, mas sim a remuneração de Juiz
do Trabalho Titular (que é 5% maior).
Essa possibilidade está prevista no § 3º do art. 656 da CLT:
Art. 656 (...)
§ 3º - Os Juízes do Trabalho Substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os Juízes
Presidentes de Juntas, perceberão os vencimentos destes.
Por sua vez, o art. 124 da LOMAN (LC 35/79) preceitua:
Art. 124. O Magistrado que for convocado para substituir, em primeira ou segunda instância,
perceberá a diferença de vencimentos correspondentes ao cargo que passa a exercer, inclusive
diárias e transporte, se for o caso.
Tal situação perdurou por alguns anos.
Determinado dia, contudo, João ficou doente e precisou gozar de 6 meses de licença para tratamento de
saúde.
O TRT explicou ao magistrado que, no período em que ele estivesse de licença, receberia novamente
apenas o valor do subsídio de Juiz do Trabalho Substituto, ou seja, não teria direito à verba de substituição.
João não concordou com isso e ajuizou ação pedindo para manter o recebimento da verba denominada
“substituição”, prevista no § 3º do art. 656 da CLT, enquanto usufruir de licença para tratamento de saúde.
O pedido de João foi acolhido?
NÃO.
Contraprestação pelo desempenho
O pagamento da diferença entre o subsídio de Juiz do Trabalho Substituto e o de Juiz do Trabalho Titular
(antigo Juiz Presidente das Juntas) possui caráter de contraprestação pelo fato de o Substituto estar
desempenhando as atividades do Titular da unidade judiciária.
O Juiz Titular recebe mais porque, além da função judicante, é também responsável por gerir as atividades
administrativas da unidade judiciária.
Essa verba de substituição, pelo fato de ter esse caráter de indenizar um trabalho extraordinário, é
compatível com o regime de subsídio, conforme prevê a Resolução nº 13/2006 do CNJ:
Art. 5º As seguintes verbas não estão abrangidas pelo subsídio e não são por ele extintas:
(...)
II - de caráter eventual ou temporário:
(...)
d) substituições;
Vale ressaltar que, mesmo recebendo essa verba, o magistrado não poderá ganhar acima do teto
constitucional.
Verba de substituição tem natureza temporária e propter laborem
A quantia paga a título de “substituição” é uma verba de caráter temporário, estando vinculada à razão
que justificou o seu deferimento, ou seja, somente pode ser paga enquanto perdurarem as condições
necessárias à sua percepção, ou seja, enquanto durar o desempenho da titularidade da unidade judiciária.
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Assim, tal parcela é vinculada ao desempenho pelo Juiz Substituto do exercício concomitante da função
administrativa exercida pelo Juiz Titular, possuindo natureza jurídica de verba propter laborem.
O usufruto de licença-saúde afasta o pagamento das vantagens transitórias (não permanentes),
igualmente como as gratificações de insalubridade, penosidade ou periculosidade, além das horas extras
e do adicional noturno, por serem devidas em razão do exercício de determinada função/atividade.
Magistrado em licença para tratamento de saúde não exerce suas atividades
A LOMAN, ao tratar sobre a licença para tratamento de saúde, assim preconiza:
Art. 69. Conceder-se-á licença:
I - para tratamento de saúde;
(...)
Art. 71. O magistrado licenciado não pode exercer qualquer das suas funções jurisdicionais ou
administrativas, nem exercitar qualquer função pública ou particular (vetado).
Consequentemente, se o juiz estiver em licença para tratamento de saúde, “não pode exercer qualquer
das suas funções jurisdicionais ou administrativas”, de sorte que cessa o motivo correlato ao pagamento
da diferença de remuneração entre os Juízes Substituto e Titular. Isso porque, para o magistrado perceber
tal verba, é necessário estar no exercício do cargo que passa a substituir, na forma do supracitado art. 124
da LOMAN.
Em suma:
Juiz do Trabalho Substituto, durante seu afastamento para tratamento de saúde, não tem direito de
continuar recebendo a verba de substituição pelo fato de estar na Titularidade da unidade judiciária.
Esse tipo de verba só pode ser paga enquanto mantido o desempenho da titularidade da unidade
judiciária – condição necessária para seu recebimento.
STF. 2ª Turma. AO 2234 ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

DIREITO ADMINISTRATIVO
LICITAÇÃO
Correios podem ser contratados sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII,
da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de logística
Importante!!!
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser
contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a prestação
de serviços de logística:
Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública
e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde
que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação direta,
haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 8.666/93 para
prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de logística integrada.
STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).
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Obrigatoriedade de licitação
Como regra, a CF/88 impõe que a Administração Pública somente pode contratar obras, serviços, compras
e alienações se realizar uma licitação prévia para escolher o contratante (art. 37, XXI).
Exceção: contratação direta nos casos especificados na legislação
O inciso XXI do art. 37 da CF/88 afirma que a lei poderá especificar casos em que os contratos
administrativos poderão ser celebrados sem esta prévia licitação. A isso, a doutrina denomina
“contratação direta”.
Em suma: a regra na Administração Pública é a contratação precedida de licitação. Contudo, a legislação
poderá prever casos excepcionais em que será possível a contratação direta, sem licitação.
Contratação direta
A Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) prevê três grupos de situações em que a contratação ocorrerá sem
licitação prévia. Trata-se das chamadas licitações dispensadas, dispensáveis e inexigíveis. Vejamos o
quadro comparativo abaixo:
Dispensada
Art. 17
Rol taxativo
A lei determina a não realização
da licitação, obrigando a
contratação direta.

Ex.: quando a Administração
Pública possui uma dívida com o
particular e, em vez de pagá-la
em espécie, transfere a ele um
bem público desafetado, como
forma de quitação do débito. A
isso chamamos de dação em
pagamento (art. 17, I, "a").

Dispensável
Art. 24
Rol taxativo
A lei autoriza a não realização da
licitação.
Mesmo
sendo
dispensável, a Administração
pode decidir realizar a licitação
(discricionariedade).

Inexigível
Art. 25
Rol exemplificativo
Como a licitação é uma disputa,
é indispensável que haja
pluralidade de objetos e
pluralidade de ofertantes para
que ela possa ocorrer. Assim, a
lei prevê alguns casos em que a
inexigibilidade se verifica porque
há impossibilidade jurídica de
competição.
Ex.: compras de pequeno valor Ex.: contratação de artista
(inciso II).
consagrado
pela
crítica
especializada ou pela opinião
pública para fazer o show do
aniversário da cidade.

Licitação dispensável
O art. 24 da Lei nº 8.666/93 prevê um rol de situações nas quais seria possível realizar a licitação, mas a
lei desobriga (dispensa) o administrador de fazer o procedimento licitatório.
Veja a hipótese do inciso VIII:
Art. 24 (...)
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou
serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido
criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado
seja compatível com o praticado no mercado;
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Imagine agora a seguinte situação hipotética:
A União contratou, com dispensa de licitação, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa
pública federal, para fazer serviços de logística. A ECT foi contratada para distribuir, por meio de sua malha
de atendimento, livros didáticos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
A licitação foi dispensada justamente com base na previsão do art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93 acima
transcrito.
Acórdão do TCU
O TCU afirmou que essa dispensa de licitação (contratação direta) foi ilegal porque a situação não se
amoldaria ao inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93.
Os Correios são regidos pelo DL 509/69, que foi recepcionado pela CF/88 com força de lei ordinária.
O art. 2º deste DL prevê as competências dos Correios.
Somente em 2011, com a edição da MP 532 (convertida na Lei nº 12.490/2011) foi que a ECT passou a ter,
expressamente, em seu rol de atribuições, a competência para executar serviços de logística. Veja o que
diz o DL:
Art. 2º À ECT compete:
I - executar e controlar, em regime de monopólio, os serviços postais em todo o território nacional;
II - exercer nas condições estabelecidas nos artigos 15 e 16, as atividades ali definidas.
III - explorar os seguintes serviços postais:
a) logística integrada;
b) financeiros; e
c) eletrônicos.
Obs: inciso III incluído pela Lei nº 12.490/2011.
Assim, para o TCU, os Correios não poderiam ser contratados, sem licitação, para exercer atividades de
logística, considerando que esses serviços somente foram incluídos em seu rol de competências após a Lei
nº 8.666/93, não preenchendo, assim, as exigências do inciso VIII do art. 24. Vamos ver novamente a
redação desse dispositivo, com destaque para a parte em cinza:
Art. 24 (...)
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou
serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido
criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado
seja compatível com o praticado no mercado;
O acórdão do TCU foi questionado por meio de mandado de segurança no STF. O entendimento do
Tribunal de Contas prevaleceu?
NÃO. Segundo decidiu o STF:
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser contratada sem
licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a prestação de serviços de logística.
STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).
Serviços de logística já eram desempenhados pelos Correios mesmo antes da Lei nº 12.490/2011
Os serviços de logística, de fato, somente foram formalmente descritos no art. 2º do DL 509/69 como
atividade da ECT com a Lei nº 12.490/2011. No entanto, apesar disso, mesmo sem essa previsão expressa,
tais serviços de logística já eram realizados, há muitos anos, pelos Correios.
Os primeiros contratos dessa natureza foram celebrados pelos Correios em 1986, com a distribuição de
livros didáticos para a extinta Fundação de Assistência ao Estudante.
Assim, a Lei nº 12.490/2011 somente veio explicitar uma atividade que sempre foi de competência da ECT.
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Lei nº 6.538/78
Outro argumento que pode ser invocado é a Lei nº 6.538/78. Este diploma legal trata sobre os serviços
postais (que são exercidos pelos Correios).
Essa Lei prevê que são serviços postais as atividades assim autorizadas pelo Ministério das Comunicações:
Art. 2º O serviço postal e o serviço de telegrama são explorados pela União, através de empresa
pública vinculada ao Ministério das Comunicações.
§ 1º Compreende-se no objeto da empresa exploradora dos serviços:
a) planejar, implantar e explorar o serviço postal e o serviço de telegrama;
b) explorar atividades correlatas;
c) promover a formação e o treinamento de pessoal sério ao desempenho de suas atribuições;
d) exercer outras atividades afins, autorizadas pelo Ministério das Comunicações.
(...)
O Ministério das Comunicações possui uma portaria (Portaria 500/2004) prevendo que o serviço de
logística é uma atividade afim ao serviço postal.
Dessa forma, é plenamente lícito que pessoa jurídica de direito público possa dispensar licitação para
contratar a ECT para realizar “serviços de logística”, uma vez que esta empresa pública foi criada para a
execução de serviços postais e atividades afins.
Embora não seja atividade exclusiva dos Correios, pois é prestado em regime de concorrência com
particulares, o serviço de logística deve ser entendido como afim ao serviço postal, o que justifica a
aplicação de regime diferenciado previsto no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93.
A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação direta, haja vista
integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à Lei 8.666/93 para prestação de serviços
postais, dentre os quais se incluem os serviços de logística integrada.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO RESCISÓRIA
É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual
a legislação prevê o cabimento de uma ação diversa
Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que apenas
homologou acordo celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma ação judicial
na qual se discutiam créditos tributários de ICMS.
É cabível, neste caso, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do CPC.
É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento
de uma ação diversa.
STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa “XX” ajuizou ação contra o Estado do Rio Grande do Sul pedindo que fosse declarado que ela
não era devedora de ICMS em relação a determinada operação.
Durante a tramitação da ação, já em grau de recurso, a empresa e o Estado fizeram um acordo.
Este acordo foi homologado por meio de decisão judicial, tendo havido a extinção do processo.
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Vale ressaltar que a referida decisão judicial não examinou se a empresa era ou não devedora do ICMS
(relação de direito material), limitando-se a homologar a transação e pôr fim à relação processual existente.
A decisão judicial homologatória transitou em julgado.
Ação rescisória
Algum tempo depois, a empresa ajuizou ação rescisória contra esta decisão homologatória afirmando que
ela estaria em confronto com pronunciamento do plenário do STF.
Desse modo, caberia a ação rescisória, com fundamento no art. 966, V do CPC:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
V - violar manifestamente norma jurídica;
Para a autora, a decisão judicial que homologou o acordo teria violado a tese fixada pelo STF no RE 593849:
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a
mais, no regime de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for
inferior à presumida.
STF. Plenário. ADI 2675/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e ADI 2777/SP, red. p/ o ac. Min. Ricardo
Lewandowski, julgados em 19/10/2016 (Info 844).
STF. Plenário. RE 593849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 19/10/2016 (repercussão geral) (Info 844).
A ação rescisória foi admitida?
NÃO.
Se a decisão judicial é meramente homologatória – tal como ocorreu, no caso –, não cabe ação rescisória.
Deve-se propor ação anulatória, prevista no art. 966, § 4º do CPC/2015:
Art. 966 (...)
§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do
processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da
execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.
Nesse sentido:
(...) A sentença judicial que, sem adentrar o mérito do acordo entabulado entre as partes, limita-se a aferir
a regularidade formal da avença e a homologá-la, caracteriza-se como ato meramente homologatório e,
nessas condições, deve ser desconstituída por meio da ação anulatória prevista no art. 486 do CPC (1973),
sendo descabida a Ação Rescisória para tal fim. (...)
STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 09/09/2014.
Em suma:
É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento de uma ação
diversa.
STF. Plenário. AR 2697 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/3/2019 (Info 934).
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) É inconstitucional lei estadual que discipline as obrigações contratuais relativas a seguros de veículos e
regras de registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados. ( )
2) É constitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que imponha ao DETRAN a obrigação de publicar,
no diário oficial e na internet, a relação de cada um dos veículos sinistrados, seus respectivos dados, com
destinação para os que sofreram desmonte e/ou comercialização das peças e partes. ( )
3) Juiz do Trabalho Substituto, durante seu afastamento para tratamento de saúde, não tem direito de
continuar recebendo a verba de substituição pelo fato de estar na Titularidade da unidade judiciária. ( )
4) Segundo entendimento do STF, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública
federal, não pode ser contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para
a prestação de serviços de logística por não se enquadrarem no conceito de serviço postal. ( )
5) Cabe ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que homologou acordo
celebrado entre pessoa jurídica e o Estado-membro em uma ação judicial na qual se discutiam créditos
tributários de ICMS. ( )
Gabarito
1. C 2. E

3. C

4. E

5. E

OUTRAS INFORMAÇÕES
Sessões

Ordinárias Extraordinárias

Pleno
1ª Turma
2ª Turma

20.3.2019
19.3.2019
19.3.2019

21.3.2019
—
—

Julgamentos
Em curso
7
5
—

Julgamentos por meio
eletrônico*

Finalizados
9
58
6

76
109
111

* Emenda Regimental 51/2016-STF. Sessão virtual de 15 a 21 de março de 2018.

CLIPPING DA R E P E R C U S S Ã O G E R A L
DJe de 18 a 22 de março de 2018
REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 660.814 - MT
RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO.
PROVIMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA A TRAMITAÇÃO DIRETA DO INQUÉRITO POLICIAL
ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A POLÍCIA CIVIL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22, I; 128, § 5º; 129, i; E 144, IX; TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da possibilidade da tramitação direta do inquérito
policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil por Provimento da Corregedoria Geral de Justiça.
2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.049.811 - SE
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
Ementa: PIS – COFINS – BASE DE CÁLCULO – COMÉRCIO – VENDAS – CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO –
ADMINISTRADORA – VALOR RETIDO – RECEITA OU FATURAMENTO – INCLUSÃO ADMITIDA NA ORIGEM – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à inclusão dos valores retidos
por administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS, devidas por empresa.
REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.177.699 - SC
RELATOR: MIN. EDSON FACHIN
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EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS.
CANDIDATO ESTRANGEIRO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ART. 207, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Há repercussão geral da questão constitucional referente ao direito de candidato estrangeiro à nomeação em concurso público para
provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art.
207, § 1º, da Constituição Federal.
2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.
REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.188.352 - DF
RELATOR: MIN. LUIZ FUX
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.345/2014. INVERSÃO DAS FASES DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO REALIZADO
POR ÓRGÃO OU ENTIDADE DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA
LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO. ARTIGO 22, INCISO XXVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PACTO
FEDERATIVO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL.

Decisões Publicadas: 4

INOVAÇÕES LEGISLATIVAS
18 A 22 DE MARÇO DE 2019
Lei nº 13.812, de 16.3.2019 - Institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, cria o Cadastro
Nacional de Pessoas Desaparecidas e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Publicado no DOU em 18.03.2019, Seção 1-Extra, Edição nº 52-A, p. 1.

OUTRAS INFORMAÇÕES
18 A 22 DE MARÇO DE 2019
Decreto nº 9.728, de 15. 3.2019 - Promulga o Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Estado de Israel, firmado em Brasília, em 11 de novembro de 2009. Publicado no DOU em
18.03.2019, Seção 1, Edição nº 52, p. 2.
Decreto nº 9.729, de 15. 3.2019 - Promulga o Acordo sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre a
República Federativa do Brasil e o Reino Hachemita da Jordânia, firmado em Brasília, em 23 de outubro de 2008.
Publicado no DOU em 18.03.2019, Seção 1, Edição nº 52, p. 4.
Decreto nº 9.734, de 20. 3.2019 - Promulga o texto da Convenção Relativa à Citação, Intimação e Notificação no
Estrangeiro de Documentos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial, firmado na Haia, em 15 de novembro
de 1965. Publicado no DOU em 21.03.2019, Seção 1, Edição nº 55, p. 2.
Supremo Tribunal Federal - STF
Secretaria de Documentação – SDO
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