
Sumário

ATOS DO LEGISLATIVO

� Partido político – Reforma política-eleitoral –
Aprovação de partes vetadas da Lei 13.488/2017 .......641

� Ensino superior – Incentivo e ofertas para a terceira
idade – Alteração do Estatuto do Idoso........................641

� Precatório – Regime especial de pagamento –
Alteração do ADCT .....................................................641

ATOS DO JUDICIÁRIO

� STF: Classes processuais – Atualização da
Resolução 456/2011 ...................................................640

� TJ-RJ: Custas processuais em processo eletrônico –
Recurso Inominado e Apelação em Ação Penal
Privada – Juizados – Recolhimento..............................640

� TJ-RJ: Plantão de segundo grau – Órgão Especial
e 3ª Vice-Presidência – Alteração do
Ato Executivo 263/2017 ..............................................639

� TRF-2ª R.: Digitalização de autos físicos –
Colaboração das partes e advogados – Normas...........639

� TRT-1ª R.: Impedimento e suspeição de magistrado –
Comunicação à Corregedoria – Alteração do
Provimento 1/2014......................................................639

� TRT-11ª R.: Reclamação e incidente processual –
Aprovação da Emenda Regimental 24 .........................638

� TRT-11ª R.: Remessa de autos ao Ministério Público –
Hipóteses – Aprovação da Emenda Regimental 25......638

� TRT-14ª R.: Sessão de julgamento –
Alteração do Regimento Interno ..................................637

� TRT-24ª R.: Solução de conflitos – Núcleo Permanente
e Centro Judiciário – Alteração da Portaria 3/2017........637

� TRT-16ª R.: Súmula 4 – Aprovação .............................637

DOUTRINAS

� Análise com enfoque bioético da suspensão da
Portaria Ministerial (2017) referente ao trabalho
escravo – Marcelo Augusto de Freitas.........................636

� Crimes militares e a Lei 13.491/2017 em relação ao
direito intertemporal – Eduardo Luiz Santos Cabette ......635

NOTICIÁRIO

Destaques .....................................................................633
� Condomínio só responde por furto com previsão na con-

venção
� Restrições físicas e desgaste de trabalhador gera indeni-

zação
� Taxa de Limpeza Pública (TLP) é considerada inconstitu-

cional
� Trancamento de inquérito policial via HC é medida ex-

cepcional
� Valores dos quintos pagos a servidores não podem sofrer

redução

Projetos de lei ..............................................................632
� Critérios de isenção de ISS sobre as exportações de ser-

viços
� Garante permanência de imóveis às margens de rodo-

vias
� Obriga a oferta gratuita de internet em transportes pú-

blicos
� Prazo para reembolsar passageiros por bilhetes aéreos

não usados
� Rastreamento de encomendas postais pelo CPF ou CNPJ
� Uso do critério de simplicidade em ações de natureza

criminal

SÚMULA LEGISLATIVA SEMANAL

� Pesquisa de 14 a 19-12-2017 ......................................631

FECHAMENTO: 19/12/2017 – EXPEDIÇÃO: 24/12/2017 – ANO 2017 – PÁGINAS: 642/631 – FASCÍCULO SEMANAL Nº 51

ÚLTIMO
DIÁRIO

19/12/2017

user_ah1
Destacar



Atos do Legislativo
LEI 13.488
(DO-U DE 18-12-2017)

PARTIDO POLÍTICO
Reforma política-eleitoral –

Aprovação de partes vetadas
da Lei 13.488/2017

Altera as Leis n
os

9.504/97 (Lei das Eleições), 9.096/95, e 4.737/65
(Código Eleitoral), e revoga dispositivos da Lei 13.165/2015 (Minirreforma

Eleitoral de 2015), com o fim de promover reforma no ordenamento político-eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA sancionou a presente Lei, resolvendo:

“CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

(...)
Art. 11 – Ficam revogados o § 1º-A do art. 23 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 10 e 11

da Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015.”

LEI 13.535
(DO-U DE 18-12-2017)

ENSINO SUPERIOR
Incentivo e ofertas para a terceira idade –

Alteração do Estatuto do Idoso

Altera o art. 25 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para garantir aos
idosos a oferta de cursos e programas de extensão pelas instituições de educação superior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA sancionou a pre-
sente Lei, resolvendo:

Art. 1º – O art. 25 da Lei no 10.741, de 1º de outubro
de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25 – As instituições de educação superior oferta-
rão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo
da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou a
distância, constituídos por atividades formais e não formais.

Parágrafo único – O poder público apoiará a cria-
ção de universidade aberta para as pessoas idosas e incen-
tivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e
padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a
leitura, considerada a natural redução da capacidade
visual.”(NR)

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

EMENDA CONSTITUCIONAL 99
(DO-U DE 15-12-2017)

PRECATÓRIO
Regime especial de pagamento –

Alteração do ADCT

Altera o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios, e os

artigos 102, 103 e 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

AS MESAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL promulgaram Emenda Constitu-
cional, que prorroga, de 2020 para 2014, o prazo final para
entes da Federal pagarem precatórios, mediante regime es-
pecial. A Emenda Constitucional 99/2017 traz ajustes nos
artigos 102, 103 e 105 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias (ADCT), sendo oriunda da PEC 45/2017.
Em conformidade com entendimento recente do Supremo
Tribunal Federal (STF), e a atualização monetária atenderá
ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Espe-

cial (IPCA-E). Os depósitos devem ocorrer com periodici-
dade mensal, em conta especial do Tribunal local, em valor
correspondente 1/12 do calculado percentualmente sobre
suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês
anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente
para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca
inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data
da entrada em vigor do regime especial. Sobre os depósitos,
tanto oriundos de ações na Justiça quanto de recursos em
que os entes sejam parte, fica mantida a permissão de uso de
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75% do total para pagamento, destinando a porcentagem
restante como fundo garantidor, para o pagamento das
causas perdido. O fundo será corrigido pela Selic, nunca
inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos
levantados. No caso dos Estados, o montante será de 50%
desses recursos ao próprio Estado e 50% aos respectivos
Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão
depositados os recursos. No caso de mais de um Município
na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão ratea-
dos entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente
às respectivas populações, com base no último levanta-
mento censitário do IBGE. Serão depositados, ainda, em-
préstimos, com ressalvas previstas na EC. Fica assegurada
a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos
perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após a
oitiva da entidade devedora, e mantidas a posição de ordem
cronológica original e a remuneração de todo o período. Em
até seis meses, a União disponibilizará linha de crédito
especial para pagamento dos precatórios submetidos ao
regime especial de pagamento, considerando: – Que, nos fi-
nanciamentos dos saldos remanescentes de precatórios, devem

ser observados os índices e critérios de atualização que inci-
dem sobre o pagamento. – O pagamento em parcelas men-
sais suficientes à satisfação da dívida assim constituída. –
Deve ser observado ainda, o cálculo sobre a receita corrente
líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do
Município, no segundo mês anterior ao pagamento, em
percentual equivalente à média do comprometimento per-
centual mensal de 2012 até o final do período tratado na EC,
considerados para esse fim somente os recursos próprios de
cada ente da Federação aplicados no pagamento de precató-
rios. – A não aplicação dos limites de endividamento previs-
tos nos incisos VI e VII do caput do artigo 52 da CF. Me-
diante previsão constitucional de preferência no pagamento
dos precatórios, ligada à idade, ao estado de saúde e à defi-
ciência, haverá a abrangência de valores correspondentes a
cinco vezes ao RPV, em, aproximadamente, R$ 27,6 mil. Se
o valor ultrapassar, o importe poderá ser fracionado, seguin-
do a ordem cronológica de apresentação. A Emenda Consti-
tucional 99 entrou em vigor na data de sua publicação.

Íntegra disponível no site www.advocaciadinamica.com

Atos do Judiciário
RESOLUÇÃO 604
(DJe DE 18-12-2017)

STF
CLASSES PROCESSUAIS

Atualização da Resolução 456/2011

Altera o anexo da Resolução 456, de 17 de fevereiro de 2011.

A PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FE-
DERALbaixouResolução,queatualizaaResolução456/2011,
em especial o Anexo, para adequar o conteúdo ao Código
de Processo Civil/2015, inserindo novos incidentes proces-
suais, como a Tutela Provisória Incidental (TPI), o Inci-
dente de Assunção de Competência (IAC). Além disso, a
classe processual denominada Suspensão de Tutela Provi-

sória (STP), substitui a classe Suspensão de Tutela Anteci-
pada (STA). Também fica instituída a parte passiva deno-
minada Beneficiário na classe processual Reclamação, nos
termos do artigo 989, inc. III, do Código de Processo Civil.
O texto entra em vigor na data de sua publicação.

Íntegra disponível no site www.advocaciadinamica.com

RESOLUÇÃO CONJUNTA 1
(DJe DE 14-12-2017)

TJ-RJ
CUSTAS PROCESSUAIS EM PROCESSO ELETRÔNICO

Recurso Inominado e Apelação
em Ação Penal Privada –
Juizados – Recolhimento

Dispõe sobre o recolhimento de custas em processos eletrônicos por ocasião da interposição
de Recurso Inominado em sede de Juizados Especiais Cíveis e Fazendários e de Apelação

Criminal em ação penal privada em sede de Juizados Especiais Criminais.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR
MILTON FERNANDES DE SOUZA, E O CORREGE-
DOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO, DESEMBARGADOR CLAUDIO DE MELLO
TAVARES baixaram Resolução Conjunta, atualizando as
custas processuais, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
e Fazendários, para a interposição de Recurso Inominado

em processo eletrônico, além das custas para a interposição de
Apelação Criminal em ação penal privada (processo eletrô-
nico), em se tratando dos Juizados Especiais Criminais. O texto,
que entrou em vigor na data de sua publicação, altera, parcial-
mente, o disposto na Resolução Conjunta TJ-RJ/CGJ-RJ nº
01/2015 e no Anexo V da Portaria de Custas Judiciais.

Íntegra disponível no site www.advocaciadinamica.com
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ATO EXECUTIVO 274
(DJe DE 14-12-2017)

TJ-RJ
PLANTÃO DE SEGUNDO GRAU

Órgão Especial e 3ª Vice-Presidência –
Alteração do Ato Executivo 263/2017

Altera a redação do § 8º do artigo 1º do Ato Executivo
TJ-RJ nº 263/2017, publicado no DJe de 13-11-2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR
MILTON FERNANDES DE SOUZA, baixou o presente
Ato Executivo, resolvendo:

Art. 1º – Alterar a dicção do § 8º do artigo 1º do Ato
Executivo TJ nº 263/2017, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“(...) Art. 1º – (...).
§ 8º – Nos termos do § 3º do artigo 1º da Resolução

TJ/OE nº 33/2014, com redação dada pela Resolução

TJ/OE nº 15, de 23-10-2017, o conhecimento das matérias
de competência do Órgão Especial e da Terceira
Vice-Presidência, durante o plantão de segundo grau,
caberá aos membros da Alta Administração do Tribunal,
observada a ordem de substituição prevista no Regimento
Interno, exceto quando o Desembargador escalado para o
plantão estiver no exercício da jurisdição no Órgão Espe-
cial. (...)”

Art. 2º – Este Ato entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas quaisquer disposições em contrário.

RESOLUÇÃO 66
(DJe DE 14-12-2017)

TRF-2ª REGIÃO
DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS

Colaboração das partes e advogados – Normas

Estabelece os procedimentos para colaboração das partes e advogados,
no Plano de Digitalização de Autos Físicos do TRF-2ª Região.

OPRESIDENTEDOTRIBUNALREGIONALFEDE-
RAL DA 2ª REGIÃO E A CORREGEDORA-REGIONAL
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO baixaram Reso-
lução, autorizando a digitalização pelas partes de autos de
processos físicos em tramitação e sua inclusão na base de
dados da Justiça Federal da 2ª Região, com o intuito e
garantir eficiência e evitar a demora na tramitação do
acervo de cerca de 50 mil autos de processos físicos no
primeiro grau. A medida pode ser realizada a qualquer
tempo, e preferencialmente no momento da remessa dos
autos ao Regional e no início do cumprimento da sentença.
A Secretaria dos Juízos deverá afixar, em local visível de
sua sede, avisos como o padronizado na Resolução, de

modo a estimular a iniciativa de digitalização de autos pelas
partes e advogados. A parte interessada enviará ao ende-
reço de correio eletrônico institucional da unidade judiciá-
ria os arquivos digitalizados, observados os padrões técni-
cos estabelecidos no Provimento 13/2017, da Corregedoria
Regional da Justiça Federal da 2ª Região, na base de um
arquivo digital para cada volume de autos de processo
físico, identificando-o com o número do volume correspon-
dente. Os arquivos podem ser entregues na Secretaria em
outras mídias, como CD-ROM e pen drive. O texto entrou
em vigor na data de sua publicação.

Íntegra disponível no site www.advocaciadinamica.com

PROVIMENTO 3
(DJe DE 18-12-2017)

TRT-1ª REGIÃO
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO

Comunicação à Corregedoria –
Alteração do Provimento 1/2014

Altera o artigo 19 do Provimento 1/2014, que estabelece normas procedimentais
aplicáveis no âmbito das unidades judiciárias de 1º grau do TRT-1ª Região.

O DESEMBARGADOR JOSÉ NASCIMENTO
ARAUJO NETTO, CORREGEDOR DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO
baixou o presente Provimento, resolvendo:

Art. 1º – Alterar o artigo 19 do Provimento nº 01, de
13-3-2014, da Corregedoria-Regional, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 19 – Os casos de impedimento e de suspeição do
Juiz Titular ou Juiz Substituto em auxílio, exclusivo ou
compartilhado, serão comunicados à Corregedoria-Regio-
nal, sem prejuízo da redistribuição equitativa dos feitos
entre as Varas do Trabalho da mesma jurisdição.”

Art. 2º – Este Provimento entra em vigor na data de
sua publicação.

INFORMATIVO 639

ADV FASCÍCULO SEMANAL 51/2017 COAD



RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 333
(DJe DE 14-12-2017)

TRT-11ª REGIÃO
RECLAMAÇÃO E INCIDENTE PROCESSUAL

Aprovação da Emenda Regimental 24

Aprova a Emenda Regimental nº 24, que inclui os artigos 149-P
ao 149-AL, referentes ao Incidente de Resolução de Demandas

Repetitivas, Incidente de Assunção de Competência e Reclamação.

O EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-
BALHO DA 11ª REGIÃO baixou Resolução Administra-
tiva, aprovando a Emenda Regimental nº 24, que inclui os
artigos 149-P ao 149-AL, referentes ao Incidente de Reso-
lução de Demandas Repetitivas (Capítulo IV-C), Incidente
de Assunção de Competência (Capítulo IV-D) e Reclama-
ção (Capítulo IV-E) do Regimento Interno. O incidente de
resolução de demandas repetitivas deve ser julgado pelo
Tribunal Pleno. Após a autuação, o relator terá 15 (quinze)
dias para analisar a admissibilidade do incidente, subme-
tendo o seu voto ao Tribunal Pleno na primeira sessão
subsequente. Admitido o incidente, o relator poderá sus-
pender os processos pendentes, remeter o feito ao Ministé-
rio Público do Trabalho, para possível manifestação, inti-
mar os interessados a produzirem prova documental e
requererem as diligências que entenderem necessárias à
elucidação da questão de direito controvertida, ou designar
audiência pública. Após o recebimento do incidente, a
Presidência determinará: – a atualização do banco eletrô-
nico de dados; – a ciência ao CNJ e ao TST acerca da instau-
ração do incidente; e – o sobrestamento dos recursos de
revista pendentes de exame de admissibilidade. Do julga-
mento do mérito caberá recurso de revista para o TST, com
efeito devolutivo. O incidente de assunção de competência
é cabível quando o julgamento de recurso, de remessa
necessária ou de processo de competência originária envol-
ver relevante questão de direito, com grande repercussão
social, sem repetição em múltiplos processos, nos termos

da legislação processual em vigor. Nesse caso, o relator
poderá propor que seja o conteúdo julgado pelo Tribunal
Pleno. Instaurado o incidente, o Presidente dará o voto
quanto à admissibilidade ou não do incidente. Reconhecido
o interesse público na assunção, o relator submeterá o julga-
mento do recurso, da remessa necessária ou do processo de
competência originária ao Tribunal Pleno. As decisões em
ambos são irrecorríveis. Caberá reclamação da parte inte-
ressada ou do Ministério Público para preservar a compe-
tência e a autoridade das decisões do Tribunal Pleno em
incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas. Após a autuação e distribuição, o
relator: – requisitará informações da autoridade a quem for
imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no
prazo de 10 (dez) dias; – a requerimento ou de ofício, se
necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato im-
pugnado para evitar dano irreparável; – determinará a cita-
ção do beneficiário da decisão impugnada que terá prazo de
15 (quinze) dias para apresentar sua contestação, e – enca-
minhará os autos ao Ministério Público do Trabalho para
emissão de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja
o autor. Julgada procedente a reclamação, o Tribunal cas-
sará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará
medida adequada à solução da controvérsia. O texto entrou
em vigor na data de sua publicação.

Íntegra disponível no site www.advocaciadinamica.com

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 336
(DJe DE 18-12-2017)

TRT-11ª REGIÃO
REMESSA DE AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
Hipóteses – Aprovação da Emenda Regimental 25

Aprova a Emenda Regimental nº 25, que altera a redação
do art. 61 do Regimento Interno do TRT-11ª Região.

O EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO baixou a
presente Resolução Administrativa, resolvendo:

Art. 1º – Aprovar a Emenda Regimental nº 25, que
altera o art. 61 do Regimento Interno, passando a ter a
seguinte redação:

“Art. 61 – Serão enviados ao Ministério Público do
Trabalho os autos processuais nas seguintes hipóteses:

I – quando for parte pessoa jurídica de direito público,
estado estrangeiro ou organismo internacional, salvo ex-
pressa manifestação em contrário do órgão;

II – nos processos que envolvam interesses de incapa-
zes, inclusive menores de idade;

III – nos processos de competência originária do
tribunal e nos incidentes processados perante o Tribunal;

IV – por iniciativa do Relator, quando entender que a ma-
téria recomende prévia manifestação do Ministério Público, e

V – por iniciativa do Ministério Público do Trabalho,
quando entender existente interesse público que justifique
sua intervenção”.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 108
(DJe DE 14-12-2017)

TRT-14ª REGIÃO
SESSÃO DE JULGAMENTO

Alteração do Regimento Interno

Aprova alterações no Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

O PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-
BALHO DA 14ª REGIÃO baixou a presente Resolução
Administrativa, resolvendo:

“Art. 20 – As Turmas do Tribunal, em número de
duas, compõem-se de três Desembargadores, cada uma.

Art. 110 – […]
§ 4º – As sessões administrativas realizar-se-ão, de

preferência, em dias coincidentes com os das sessões ordi-
nárias do Tribunal Pleno, para elas oficiados todos os

Desembargadores, observando-se o disposto nos arts. 19,
§ 2º, e 56 deste Regimento.

Art. 139 – […]
§ 1º – […]
b) de igual forma, ficará consignado na resolução o

nome dos Desembargadores vencidos, no todo ou em parte,
na decisão proclamada.”

Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data
da sua publicação.

PORTARIA 15
(DJe DE 14-12-2017)

TRT-24ª REGIÃO
SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Núcleo Permanente e Centro Judiciário –
Alteração da Portaria 3/2017

Altera a Portaria 3/2017 que instituiu o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Disputas e os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de

Solução de Disputas, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 24ª REGIÃO baixou a presente Portaria,
resolvendo:

Art. 1º – Alterar o art. 6º da Portaria TRT/GP/SCJ nº
003/2017 para inserir o parágrafo único com a seguinte
redação:

Art. 6º – (...)
Parágrafo único – O Ministério Público do Trabalho

será obrigatoriamente intimado da designação das audiên-
cias pré-processuais a serem realizadas pelo Nupemec.

Art. 2º – Alterar a redação do inciso VI do art. 10 da
Portaria TRT/GP/SCJ nº 003/2017 da seguinte forma:

Art. 10 – (...)
VI – Solicitar às unidades jurisdicionais a remessa de

autos de processo com a finalidade de organizar pautas

concentradas ou mutirões, inclusive em bloco de ações com
mais de um demandante em desfavor de um mesmo empre-
gador ou grupo de empregadores, sindicatos ou associa-
ções.

Art. 3º – A alínea “b” do Inciso I do art. 13 da Portaria
TRT/GP/SCJ nº 003/2017, passa a ter a redação a seguir:

Art. 13 – (...)
b) A orientação de que a resposta e eventuais docu-

mentos sejam protocolados no PJe com pelo menos 48
(quarenta e oito) horas de antecedência da audiência.

Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação.

Art. 5º – Republique-se a Portaria TRT/GP/SCJ nº
003/2017.

RESOLUÇÃO 263
(DJe DE 15-12-2017)

TRT-16ª REGIÃO
SÚMULA 4
Aprovação

SÚMULA 4

EQUIPARAÇÃO E/OU ISONOMIA SALARIAL – TERCEIRIZAÇÃO – EMPREGADOS CELETISTAS E FUNCIO-
NÁRIOS PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS – REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE. É inaplicável a OJ
383 da SDI-I do TST, nos casos de pretensão de equiparação e/ou isonomia salarial entre empregados terceirizados regidos pelo
regime celetista e funcionários públicos (regime estatutário) do tomador de serviço, por se tratar de regimes jurídicos distintos, não
incidindo nesses casos o princípio da isonomia (art. 5º, caput, e 7º, XXX e XXXII, da CF), posto que tal princípio pressupõe identi-
dade de regime jurídico entre o paradigma e o paragonado e, afronta o disposto no art. 37, XIII, da Constituição Federal. (Precedentes:
RO 0016839-77.2013.5.16.0001, Rel. Des. José Evandro de Souza, 1ª Turma, Data da publicação: DEJT de 22-1-2016; RO
0010700-67.2013.5.16.0015, Relª Desª Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 1ª Turma, Data da publicação: DEJT de
19-5-2015; RO 0017467-21.2013.5.16.0016, Relª Desª llka Esdra Silva Araújo, 2ª Turma, Data da publicação: DEJT de 26-2-2016;
RO 001795342.2013.5.16.0004, Rel ª Desª Márcia Andrea Farias da Silva, 1ª Turma, Data da publicação: DEJT 22-6-2016).
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Doutrinas
Marcelo Augusto de Freitas
Advogado – Mestrando em Psicologia e
Saúde na Famerp, de São José do Rio Preto

ANÁLISE COM ENFOQUE BIOÉTICO
DA SUSPENSÃO DA PORTARIA

MINISTERIAL (2017) REFERENTE
AO TRABALHO ESCRAVO

De antemão, rememoremos que o Biodireito é o ramo
do Direito que trata das normas em geral que regulam as
condutas humanas em face dos avanços sociais que influen-
ciam na vida e/ou saúde dos cidadãos.

A presente análise destina-se a esclarecer os princi-
pais pontos discutidos e considerados na concessão de
medida liminar (de urgência), pela Ministra Rosa Weber,
que suspendeu a aplicação da Portaria Ministerial editada
pelo Ministério do Trabalho (nº 1.129) de 13 de outubro de
2017, que alterou a aplicação de algumas políticas públicas
empregadas na defesa do trabalhador submetido às condi-
ções de trabalho forçado ou análogas às de escravo, con-
forme exposto a seguir.

Foi publicado em Diário Oficial, 16 de outubro de
2017, a portaria já mencionada que dispõe sobre os concei-
tos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições
análogas às de escravo para fins de concessão de segu-
ro-desemprego ao trabalhador que vier a ser encontrado em
fiscalização do Ministério do Trabalho, nos termos do
artigo 2-C da Lei nº 7.998,1 de 11 de janeiro de 1990.

Assim, temos que o artigo 1º especifica que, para fins
de concessão de benefício de seguro-desemprego ao traba-
lhador que vier a ser identificado como submetido a regime
de trabalho forçado ou reduzido à condição análoga à de
escravo (nos termos da Portaria MTE nº 1.153, de 13 de
outubro de 2003), em decorrência de fiscalização do Minis-
tério do Trabalho, bem como para inclusão do nome de
empregadores no Cadastro de Empregadores que tenham
submetido trabalhadores a estas mesmas condições, estabe-
lecido pela PI MTPS/MMIRDH nº 4, de 11-5-2016, consi-
derar-se-á: I – trabalho forçado: aquele exercido sem o
consentimento por parte do trabalhador e que lhe retire a
possibilidade de expressar sua vontade; II – jornada exaus-
tiva: a submissão do trabalhador, contra a sua vontade e
com privação do direito de ir e vir, a trabalho fora dos dita-
mes legais aplicáveis à sua categoria; III – condição degra-
dante: caracterizada por atos comissivos de violação dos
direitos fundamentais da pessoa do trabalhador, consubs-
tanciados no cerceamento da liberdade de ir e vir, seja por
meios morais ou físicos, e que impliquem privação da sua
dignidade; IV – condição análoga à de escravo: a) a submis-
são do trabalhador a trabalho exigido sob ameaça de puni-
ção, com uso de coação, realizado de maneira involuntária;
b) o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por
parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de traba-
lho em razão de dívida contraída com o empregador ou
preposto, caracterizando isolamento geográfico; c) a manu-
tenção de segurança armada com o fim de reter o trabalha-
dor no local de trabalho em razão de dívida contraída com o
empregador ou preposto; d) a retenção de documentação
pessoal do trabalhador, com o fim de reter o trabalhador no
local de trabalho;2

Deste modo, a supracitada ADPF (arguição de descum-
primento de preceito fundamental), ajuizada pela REDE

SUSTENTABILIDADE (partido político com representa-
ção no Congresso Nacional) objetiva a suspensão da Porta-
ria do Ministério do Trabalho nº 1.129, de 13-10-2017, que
disciplina a concessão de benefício de seguro-desemprego
ao trabalhador identificado como submetido a regime de
trabalho forçado ou reduzido à condição análoga à de
escravo e a inclusão de nome no Cadastro de Empregadores
que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à
de escravo (“lista suja”).

A parte autora da famigerada ADPF sustenta que a
Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129/2017 foi edi-
tada “com o inconfessável propósito de inviabilizar uma
das mais importantes políticas públicas adotadas no Brasil
para proteção e promoção da dignidade humana e dos direi-
tos fundamentais: a política de combate ao trabalho es-
cravo”. Nesse sentido, alega que tal ato normativo: i – res-
tringe indevidamente o conceito de “redução à condição
análoga à de escravo”; ii – condiciona a inclusão do nome
de empregador na “lista suja” do trabalho escravo e a sua
divulgação à decisão do Ministro do Trabalho, introdu-
zindo filtro político em questão de natureza estritamente
técnica; iii – cria inúmeros, graves e injustificáveis embara-
ços burocráticos à fiscalização e à repressão do trabalho
escravo realizada pelos auditores do trabalho”;

Defende ainda que, ao supostamente inviabilizar o
combate ao trabalho escravo no país, a Portaria atacada
descumpre os preceitos fundamentais da Constituição da
República concernentes à dignidade da pessoa humana,
quais sejam: (art. 1º, III) aos objetivos fundamentais da
República de “construir uma sociedade justa e solidária”
(art. 3º, I), “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais” (art. 3º, III) e “promo-
ver o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.
3º, IV), os direitos fundamentais à liberdade (art. 5º, caput),
à igualdade (art. 5º, caput), a não ser objeto de tratamento
desumano ou degradante (art. 5º, III), de acesso à informa-
ção (art. 5º, XXXIII) e ao trabalho (art. 6º), além dos princí-
pios constitucionais da eficiência (art. 37, caput), da proibi-
ção do retrocesso social e da proporcionalidade.3

Conquanto, tomemos de trecho do julgado: “A defini-
ção conceitual proposta na Portaria afeta as ações e políti-
cas públicas do Estado brasileiro, no tocante ao combate ao
trabalho escravo, em três dimensões: repressiva (ao reper-
cutir nas fiscalizações procedidas pelo Ministério do Traba-
lho), pedagógico-preventiva (ao disciplinar a inclusão de
nomes no Cadastro de Empregadores que tenham subme-
tido trabalhadores à condição análoga à de escravo) e repa-
rativa (concessão de seguro-desemprego ao trabalhador
resgatado)”. [...] Como revela a evolução do direito interna-
cional sobre o tema, a “escravidão moderna” é mais sutil e o
cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos cons-
trangimentos econômicos e não necessariamente físicos.
O ato de privar alguém de sua liberdade e de sua dignidade,
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tratando-o como coisa e não como pessoa humana, é repu-
diado pela ordem constitucional, quer se faça mediante
coação, quer pela violação intensa e persistente de seus di-
reitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A vio-
lação do direito ao trabalho digno, com impacto na capaci-
dade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre
determinação, também significa “reduzir alguém à condi-
ção análoga à de escravo”.

O referido decisum considerou ainda que o artigo 1º
da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129/2017, se-
gundo a Ministra Rosa Weber, considera que, para caracte-
rização do cerceamento do uso de meios de transporte pelo
trabalhador, o seu isolamento geográfico, e a presença de
segurança armada, como requisito da caracterização da
retenção coercitiva do trabalhador no local de trabalho em
razão de dívida contraída com seu empregador, são contrá-
rios aos preceitos constitucionais.

A Ministra ainda considerou que os conceitos empre-
gados na portaria, como os de trabalho forçado, jornada
exaustiva, condições degradantes, foram condicionados à
sua concatenação com a figura diversa do “cerceamento da
liberdade de ir e vir”, com a qual também não se confun-
dem, atenuando assim fortemente o alcance das políticas de
repressão, de prevenção e de reparação às vítimas do traba-
lho em condições análogas às de escravo.

Deste modo, segundo concessão liminar, as altera-
ções especificadas para desenvolvimento dos procedimen-
tos administrativos configuram aparente retrocesso no cam-
po da fiscalização e da sanção administrativa, afastando a
prevenção e promoção da erradicação do trabalho escravo,
de modo a dificultar a política pública de combate ao traba-
lho escravo no Brasil.

Argumenta ainda que a exigência de ato prévio do
Ministro do Trabalho para inclusão do empregador na “lista
suja” do trabalho escravo, assim como para permissão da
divulgação dessa lista4 são medidas administrativas que limi-
tam e enfraquecem as ações de fiscalização, condicionando,
assim, a eficácia de uma decisão administrativa a uma von-
tade individual de um Ministro de Estado, que tem notório
viés político e, por conseguinte, possivelmente maculado.

Portanto, diante das afrontas praticadas pela Portaria
já discutida em pauta, desprestigiando os preceitos fun-
damentais contidos em nossa Constituição Federal, tais
como o princípio da dignidade da pessoa humana, neces-
sária se fez a concessão do pleito liminar para suspender a
aplicação da Portaria Ministerial do Trabalho, até o des-
linde da ADPF em tramite, para que não sejam causados
prejuízos maiores aos trabalhadores submetidos a estas
condições desumanas de trabalho escravo, indo, assim, ao
encontro do que defende o biodireito, assegurando-se a
dignidade do trabalhador.

NOTAS

1. “Art. 2º-C – O trabalhador que vier a ser identificado como
submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido a con-
dição análoga à de escravo, em decorrência de ação de fisca-
lização do Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa
situação resgatado e terá direito à percepção de três parcelas
de seguro-desemprego no valor de um salário-mínimo cada,
conforme o disposto no § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº
10.608, de 20-12-2002);
§ 1º – O trabalhador resgatado nos termos do caput deste
artigo será encaminhado, pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, para qualificação profissional e recolocação no
mercado de trabalho, por meio do Sistema Nacional de
Emprego – SINE, na forma estabelecida pelo Conselho Deli-
berativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT.
(Incluído pela Lei nº 10.608, de 20-12-2002);
§ 2º – Caberá ao CODEFAT, por proposta do Ministro de
Estado do Trabalho e Emprego, estabelecer os procedi-
mentos necessários ao recebimento do benefício previsto no
caput deste artigo, observados os respectivos limites de
comprometimento dos recursos do FAT, ficando vedado ao
mesmo trabalhador o recebimento do benefício, em circuns-
tâncias similares, nos doze meses seguintes à percepção da
última parcela. (Incluído pela Lei nº 10.608, de 20-12-2002).”

2. https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=351466.

3. (ADPF 489 MC/DF) http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/no-
ticiaNoticiaStf/anexo/ADPF489liminar.pdf.

4. Art. 3º, § 3º, e o art. 4º, § 1º, da Portaria nº 1.129/2017.

Eduardo Luiz Santos Cabette
Delegado de Polícia
Mestre em Direito Social

CRIMES MILITARES
E A LEI 13.491/2017 EM
RELAÇÃO AO DIREITO

INTERTEMPORAL

O surgimento no cenário nacional da Lei 13.491/2017,
com ingentes alterações na competência da Justiça Militar,
tem gerado uma série de questionamentos.

De início, emergiu a impressão açodada de que sim-
plesmente se faria o transplante de todos os feitos em anda-
mento pela Justiça Comum Estadual ou Federal para a Jus-
tiça Militar, sem consideração de qualquer questão quanto
ao direito intertemporal e à natureza jurídica das normas
alteradas.

Em sensato artigo a respeito dessa temática, Fernando
Galvão foi um dos pioneiros em seu enfrentamento. O autor
identificou a natureza material da norma do Código Penal
Militar, já que estabelece a definição do que sejam crimes
militares. Nesse passo, Galvão entende que o deslocamento

para a Justiça Militar somente se poderá dar se não houver
agravamento da situação do réu. Caso contrário, fatos ocor-
ridos antes da promulgação da Lei 13.491/2017 prossegui-
riam em andamento pela Justiça Comum.1

Por seu turno, em videoaula sobre o mesmo tema,
Renato Brasileiro apresenta o entendimento de que a norma
em destaque seria de natureza puramente processual penal
e, portanto, regida pela regra do tempus regit actum, ou
seja, teria aplicação imediata para todos os processos em
curso e vindouros, bem como Inquéritos Policiais. Não se-
ria de se apurar se há benefício ou malefício ao réu com o
deslocamento. A regra de competência deveria ser cum-
prida. Caberia, sim, ao Juiz Militar verificar, no caso con-
creto da aplicação da norma penal em voga, se esta confi-
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gura novatio legis in pejus ou in mellius. Ou seja, a regra de
competência seria aplicada de imediato, inclusive para
casos anteriores. No Juízo Castrense é que se avaliaria qual
norma material deveria ser aplicada.2

Entende-se que razão assiste a Fernando Galvão. A nor-
ma do artigo 9º do CPM, embora estabeleça a competência
ratione materiae da Justiça Castrense, também, concomi-
tantemente, define os crimes militares. Então, num primei-
ro lançar de olhos, trata de matéria estritamente processual
penal (competência), mas, num segundo momento, elabora
o conceito de crime militar e regula a aplicação do Código
Penal Militar, abrangendo, inclusive, penas, excludentes,
agravantes, atenuantes etc. Portanto, também tem o caráter
de norma penal. Trata-se, em suma, daquilo que se tem
convencionado chamar de “norma híbrida”, ou seja, ao
mesmo tempo material e formal.

Conforme leciona Avena:
“Normas mistas ou híbridas são aquelas que apresen-

tam duplicidade de caráter, vale dizer, incorporam tanto um
conteúdo processual quanto um conteúdo material. A rele-
vância desta constatação repercute diretamente no aspecto
relacionado à eficácia da lei no tempo. Isto porque, detec-
tada a natureza mista no âmbito de um determinado regra-
mento, será inevitável, no aspecto relativo ao seu conteúdo
material, o reconhecimento da retroatividade em relação a
atos já realizados ou decisões já consumadas. (...) Nas
primeiras, com efeito, a norma possui uma determinada
natureza (material ou processual), em que pese se encontre
incorporada a diploma de caráter distinto. É o caso, por
exemplo, do direito de silêncio do réu em seu interrogató-
rio, que, a despeito de sua previsão no Código de Processo
Penal (art. 186), possui caráter nitidamente assecutatório de
direito (material). Já nas segundas, as normas apresentam
dupla natureza, vale dizer, material em uma determinada
parte e processual em outra. Como exemplo de disposição
híbrida, cuja interpretação ainda hoje é objeto de impasse
entre os tribunais pátrios, menciona-se o art. 366 do CPP,
modificado pela Lei 9.271/96, dispondo que “se o acusado,
citado por edital, não comparecer, nem constituir advo-
gado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo pres-
cricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada
das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar
prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.
Precitado artigo, como se vê, insere conteúdos distintos: –
Conteúdo processual no aspecto em que determina a sus-
pensão no processo ao réu, que, citado por edital, não
compareceu ao interrogatório nem nomeou defensor. Neste
enfoque, a carga é nitidamente processual, pois relativa ao
fluxo procedimental. Não há dúvidas de que aspectos perti-
nentes à prescrição possuem natureza material – tanto que
regulado este instituto no âmbito do Código Penal, sendo lá
previstas, também, as causas interruptivas (art. 117) e sus-
pensivas (v.g., art. 116, I) do lapso prescricional. Conside-
rada, pois, essa duplicidade de conteúdo inserta em uma
mesma norma, muitas dúvidas surgiram quanto à possibili-
dade da sua retroatividade para alcançar fatos anteriores à
sua vigência. De uma forma geral, consolidou-se a jurispru-
dência que, no tocante ao aspecto processual (suspensão do
processo), não cabe a retroatividade da norma em face da
regra tempus regit actum. Por outro lado, relativamente à
suspensão do prazo prescricional, apesar de tratar de aspec-
to material inserto à norma, sua retroatividade importaria
em causar prejuízo ao réu, já que importa no estabeleci-

mento da imprescritibilidade do crime enquanto não tomar
o réu conhecimento formal da acusação”.3

Na visão de Brasileiro, a questão se resumiria a
tratar-se de uma “norma heterotópica”, ou seja, alocada no
Código Penal Militar, mas, na verdade, tratando de matéria
processual. Portanto, advoga o estudioso que a norma seria
processual e seu caráter penal ou material seria tão somente
aparente, devido a uma questão de topografia.

Esse fenômeno de normas heterotópicas é existente,
mas, para que realmente se configure, mister se faz que a
referida norma legal não tenha caráter misto ou híbrido,
trate realmente de um tema processual ou penal (jamais
processual e penal), estando alocada num diploma diverso
de sua natureza.

O que ocorre no caso da definição de crime militar e
sua utilização para o estabelecimento da competência da
Justiça Militar não é o fenômeno do heterotopismo, acena-
do por Brasileiro. Trata-se, isto sim, da presença de uma
norma de caráter misto ou híbrido, esteja ela prevista onde
quer que seja (note-se que Avena chama a atenção para a
irrelevância de onde esteja a norma prevista, pois o que
importa são as matérias por ela tratadas de forma concomi-
tante, tornando-a mista ou híbrida – Vide supra).

Sendo uma norma híbrida, como ficaria a sua aplica-
ção aos casos já em andamento, ocorridos, portanto, antes
de sua vigência?

A regra para a atuação das normas processuais é a
aplicação imediata aos atos a serem praticados no processo
em andamento (sistema do isolamento dos atos proces-
suais). Mas a norma para as leis de caráter penal é a vedação
de sua retroação quando prejudiciais ao réu.

Surgiram então três posições doutrinárias:
a) Divisão da norma em duas partes – Aplica-se a

parte processual de imediato e a parte penal somente pode
ser aplicada aos crimes cometidos após a entrada da lei em
vigor. Haveria a alteração da competência e, na Justiça
Castrense, seria aplicada a norma penal mais benéfica, de
acordo com o Código Penal Militar e a Legislação Penal em
geral (posição defendida por Renato Brasileiro, embora
com a argumentação de que haveria uma norma heterotó-
pica e não mista ou híbrida – Vide supra).

b) Aplicação por inteiro da norma – A norma não
pode ser cindida. Deveria ser aplicada por inteiro a todos os
casos, anteriores e posteriores, pois que, num computo
geral, a alteração de competência seria mais benéfica. Essa
visão não se sustentaria de forma alguma em todos os casos.

c) A norma não pode ser dividida, mas também não
pode ser aplicada aos casos anteriores à sua vigência sem-
pre que contiver matéria penal prejudicial que deve preva-
lecer quando à aplicação da norma no tempo. Este tem sido
o entendimento predominante e que, no nosso parecer, cor-
roborando a posição de Galvão, deve ser aplicado às altera-
ções promovidas no conceito de crime militar e nas regras
de competência da Justiça Militar pela Lei 13.491/2017.

Em se tratando de norma híbrida, o caráter material
deve prevalecer para estabelecimento de sua retroatividade
ou não. Assim sendo, cada caso concreto deverá ser cuida-
dosamente analisado, de modo que a norma deverá ser apli-
cada em sua inteireza, sem a criação de uma lex tertia. Não
é, portanto, cabível a alteração da competência e a aplica-
ção, na Justiça Militar, da norma mais benéfica. Se o caráter
material (penal) for mais benéfico na Justiça Comum, então
ali deverá permanecer o feito e ser aplicada a lei in totum,
sem divisão. Se o deslocamento para a Justiça Castrense
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não importar em prejuízo ao réu sob o aspecto material
(penal), então este deverá ser levado a efeito. Obviamente,
nos casos ocorridos posteriormente à entrada em vigor da
nova lei, a competência será da Justiça Militar sem levar em
consideração se há lex mitior ou lex gravior.
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Noticiário
DESTAQUES

Condomínio só responde por furto com previsão
na convenção

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais do DF manteve decisão a quo que negou pedido
de indenização de condômino que teve a bicicleta furtada
no interior do condomínio onde reside. De acordo com a
decisão, “prevalece o entendimento de que a responsabili-
zação do condomínio por furto em área comum pressupõe a
previsão expressa de sua responsabilidade na convenção de
condomínio”. O autor relatou que em dezembro de 2016, ao
descer à garagem do prédio, percebeu que sua bicicleta, que
ficava trancada com corrente na sua vaga, tinha sido fur-
tada. Afirmou que comunicou o fato à síndica do prédio e à
empresa encarregada pela equipe de segurança mas, passa-
dos mais de cinco meses, não obteve qualquer solução para
o caso. Ajuizou ação pedindo a condenação solidária do con-
domínio e da empresa. O Juízo do 3º Juizado Especial Cível
de Taguatinga-DF negou o pedido indenizatório. “A respon-
sabilidade do condomínio e prestadores de serviços a ele
vinculados por prejuízos experimentados por seus morado-
res, decorrentes de atos ilícitos praticados nas suas depen-
dências, somente é exigível havendo cláusula expressa em
sua convenção”, concluiu o Juízo de 1º grau. A Turma
Recursal manteve o mesmo entendimento, à unanimidade.
Não cabe mais recurso.

Restrições físicas e desgaste de trabalhador gera
indenização

A família de um empregado da Mayer Mecânica
Ltda. que sofreu esmagamento da mão esquerda por uma
prensa e foi aposentado por invalidez deverá receber inde-
nização de R$ 40 mil. As lesões geraram incapacidade total

e permanente para o ofício que exercia (operador de pren-
sa), além de acentuado grau de deformação estética. Ao jul-
gar recurso da empresa, a 1ª Turma do TST manteve inalte-
rada a indenização deferida anteriormente em sentença.
Em geral, o deferimento de indenização a familiares acon-
tece no caso de falecimento do parente vítima de acidente
de trabalho. Com o acidentado vivo, a indenização à família
é rara. O ministro Hugo Carlos Scheuermann, relator do
recurso da Reclamada, a qual contestava as indenizações e
os valores estipulados na primeira instância e mantidos pelo
TRT-3ª R, reconheceu o direito da família. “A indenização
por danos morais deferida ao núcleo familiar, de R$ 20 mil
à esposa e de R$ 10 mil a cada um dos filhos menores do
casal, totalizando R$ 40 mil, deve ser mantida, por serem
presumíveis os danos aos familiares que diretamente su-
portaram as restrições físicas, dores e desgastes emocio-
nais vivenciados pelo pai e provedor da família”, afirmou
Scheuermann.

Taxa de Limpeza Pública (TLP) é considerada
inconstitucional

O STF considerou inconstitucional a Taxa de Lim-
peza Pública (TLP) instituída pela Lei 6.945/81, alterada
pela Lei 989/95, do Distrito Federal, por ser inespecífica e
indivisível. A 8ª Turma do TRF-1ª Região adotou esse
entendimento para negar provimento ao recurso apresen-
tado pelo DF objetivando o restabelecimento de execução
fiscal contra a Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica. Na apelação, o ente sustenta que a CFIAe não
goza de imunidade e isenção, pois não desempenha ne-
nhuma atividade tipicamente estatal. Defendeu a constitu-
cionalidade da TLP instituída pela Lei 6.945/81, a qual tem
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“como fato gerador a utilização efetiva e potencial do
serviço de limpeza”. A relatora, juíza federal convocada
Cristiane Pederzolli Rentzsch, afirmou que diante da in-
constitucionalidade da TLP é desnecessário analisar se a
isenção prevista na Lei 6.945/81 é aplicável ou não à
CFIAe. A decisão foi unânime.

Trancamento de inquérito policial via HC é me-
dida excepcional

A 3ª Turma do TRF-1ª Região entendeu que habeas
corpus não é a via adequada para o arquivamento do inqué-
rito policial pelo qual responde o acusado. Na decisão, o
relator, desembargador federal Ney Bello, citou jurispru-
dência do STF no sentido de que “a suspensão do inquérito
policial ou trancamento de ação penal pela via do habeas
corpus somente é autorizado na evidência de uma situação
de excepcionalidade, visto como a manifesta atipicidade da
conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do
paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade delitivas”. O impetrante alega que foi instau-
rado processo administrativo disciplinar, pela AGU, com o
intuito de investigar a suposta prática de advocacia fora das
funções do ora paciente. Sustenta que, ao se deparar com
ação ajuizada em face da União, a comissão processante da
AGU enxergou semelhança entre a assinatura do impe-
trante e do ora paciente, motivo pelo qual enviou os docu-
mentos à Polícia Federal para que fosse realizada perícia.
Por essa razão, a autoridade policial instaurou inquérito a
fim de investigar a suposta conduta ilícita. Segundo o impe-

trante, embora os laudos periciais tenham constatado que as
assinaturas contidas nos documentos não emanaram do
punho do paciente, o Juízo de primeiro grau denegou a
ordem de habeas corpus.

Valores dos quintos pagos a servidores não podem
sofrer redução

A 1ª Seção do TRF-1ª Região adotou jurisprudência
do STF para julgar improcedente a ação rescisória ajuizada
pela Fundação Universidade do Amazonas, que objetivava
desconstituir acórdão da 1ª Turma do TRF-1 determinando
que as parcelas das funções comissionadas incorporadas
pelos servidores com amparo na antiga Lei 6.732/79 não
podem sofrer diminuição, em respeito ao princípio do direi-
to adquirido. Na decisão, o relator, juiz federal convocado
César Jatahy, afirmou que a matéria em apreço já se encon-
tra pacificada na jurisprudência do STF e do STJ, no sentido
de que a percepção dos quintos incorporados durante a
vigência da Lei 7.596/87, em decorrência do exercício das
Funções Comissionadas e Gratificadas estabelecidas pela
Portaria 474/MEC, constitui direito adquirido dos servido-
res. O magistrado também ressaltou que a 1ª Seção do
TRF-1 firmou entendimento no sentido de que a Portaria
MEC 474/87 é legítima e que os quintos incorporados na
vigência da Lei 7.596/87 e nos valores fixados pela portaria
citada não podem sofrer redução, em decorrência da trans-
formação das funções de confiança do Plano Único em
Cargos de Direção (CD) e Funções Gratificadas (FG). A de-
cisão foi unânime.

PROJETOS DE LEI

Critérios de isenção de ISS sobre as exportações
de serviços

O Plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei do
Senado 475/2017 (Complementar), que esclarece critérios
para isenção do ISS sobre as exportações de serviços. A pro-
posta, que segue para a Câmara dos Deputados, altera regras
da Lei Complementar 116/2003 para evidenciar que são
isentas todas as exportações de serviço, quando os benefícios
do serviço se verificam em território estrangeiro e há in-
gresso de divisas no país. Conforme o projeto, “o local onde
os benefícios do serviço são verificados independe do local
onde o serviço é realizado”. Assim, o serviço, mesmo se
prestado no país, ficará livre do imposto. A mudança asse-
gura a isenção, por exemplo, de serviços realizados no Brasil
para consumidores de outros países via internet, como con-
sultorias. A legislação atual estabelece que o ISS, de compe-
tência dos municípios e do Distrito Federal, não incide sobre
as exportações de serviços para o exterior. No entanto, seus
dispositivos não definiram o conceito de “serviço expor-
tado”, limitando-se a estabelecer que não se enquadram
nessa isenção as receitas que decorram de serviços cujo
resultado se verifique no Brasil, ainda que o pagamento por
sua contratação seja realizado a residente no exterior.

Garante permanência de imóveis às margens de
rodovias

A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da
Câmara dos Deputados aprovou proposta que garante o di-

reito de os imóveis às margens de rodovias federais perma-
necerem onde estão (Projeto de Lei 5.851/2013). O texto
aprovado determina que prédios existentes antes da assina-
tura dos contratos de concessão de exploração da rodovia
terão a permanência assegurada até 15 metros de cada lado
das faixas. A proposta, que tramita em caráter conclusivo,
seguirá para o Senado a menos que haja recurso para que a
decisão final na Câmara seja em Plenário. A versão apro-
vada incluiu no texto original do ex-deputado Onofre Santo
Agostini artigo que prevê a desapropriação dos imóveis
com justa indenização, quando houver comprometimento à
segurança do trânsito e dos residentes. O texto aprovado
também prevê a dispensa da faixa de 15 metros para rodo-
vias e ferrovias em perímetros urbanos. Nesses casos, o
poder público deverá desistir de ações de reintegração de
posse já em curso.

Obriga a oferta gratuita de internet em trans-
portes públicos

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos
Deputados aprovou o Projeto de Lei 3.743/2015, de autoria
do deputado João Daniel (PT-SE), que obriga a oferta
gratuita de internet sem fio em transporte coletivo terrestre,
aquaviário e aéreo doméstico. Pelo texto, as empresas não
poderão usar a nova obrigação como justificativa para
aumentar os preços das passagens. Cumpre assinalar que o
serviço de internet não poderá colocar em risco a segurança
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do transporte. A obrigação ficará a cargo da própria em-
presa de transporte ou de outra contratada. A proposta
seguirá agora para a análise conclusiva da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Prazo para reembolsar passageiros por bilhetes
aéreos não usados

O Projeto de Lei do Senado 313/2013, que dá prazo
máximo de sete dias para as empresas aéreas reembolsarem
os passageiros por bilhetes não utilizados, avançou. A pro-
posta foi aprovada pela Comissão de Transparência, Go-
vernança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor
(CTFC). Conforme o projeto, o consumidor deverá receber
o valor pago pela passagem, corrigido monetariamente.
O texto ainda passará por turno suplementar de votação
antes de poder seguir para análise da Câmara dos Deputa-
dos. Pelo texto, a empresa que descumprir a lei será punida
com multa de 100% sobre o valor devido ao passageiro.
Segundo o autor do projeto, senador Antônio Carlos Vala-
dares (PSB-SE), essa proposta foi inspirada em debates
realizados pelo Sindicato das Empresas de Turismo do
Estado de São Paulo (Sindetur-SP), que constataram de-
sempenho insatisfatório da Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) na proteção do consumidor de serviços aéreos.

Rastreamento de encomendas postais pelo CPF
ou CNPJ

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados aprovou projeto de
lei do deputado Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) que permite
o rastreamento de toda encomenda nacional por meio do

CPF ou do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
informados pelo remetente aos Correios no momento da
postagem. O Projeto de Lei 6.880/2017 recebeu parecer
favorável do relator na comissão, deputado Vitor Lippi
(PSDB-SP). Ele apresentou um substitutivo com algumas
modificações em relação ao texto original. Uma delas foi a
inclusão da rastreabilidade pelo CNPJ. O projeto inicial
fala apenas em CPF. O texto aprovado determina ainda que
os dados pessoais do remetente e do destinatário sejam
armazenados de forma segura e mantidos sob sigilo. O pro-
jeto altera a Lei Postal (Lei 6.538/78). O projeto tramita em
caráter conclusivo e será analisado agora pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Uso do critério de simplicidade em ações de natu-
reza criminal

O Senado aprovou o Projeto de Lei da Câmara 21/2016,
que prevê o critério da simplicidade como orientador em
ações de natureza criminal. A simplicidade pressupõe que
os processos devem reunir materiais essenciais, adotando
linguagem clara e acessível às partes. Para o autor do
projeto, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a Lei dos
Juizados Especiais foi omissa quanto ao critério da simpli-
cidade. Ele argumenta que há divergência entre o art. 2º e o
art. 62 da lei. No primeiro trecho, que se refere às disposi-
ções gerais tanto para os Juizados Especiais Cíveis quanto
para os Criminais, estabelece-se o princípio da simplici-
dade. Já no segundo, que trata das disposições gerais espe-
cíficas para os Juizados Especiais Criminais, não há citação
da simplicidade. Com isso, torna-se necessária a alteração
do art. 62. O projeto vai à sanção presidencial.

Súmula Legislativa Semanal
PESQUISA DE 14-12 A 19-12-2017
Semanalmente, selecionamos e divulgamos neste espaço os atos federais editados sob a forma de Lei, Lei Complementar,
Medida Provisória ou Decreto.
Na semana, foram anotados os seguintes atos:
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ORIGEM ATO EMENTA

FEDERAL

DO-U de 18-12-2017 Lei 13.538, de 15-12-2017 – Cria, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Centro Cultural da Justiça Eleitoral
(CCJE).

DO-U de 18-12-2017 Lei 13.536, de 15-12-2017 – Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de estudo concedidas por agências
de fomento à pesquisa nos casos de maternidade e de adoção.

DO-U de 18-12-2017 Decreto 9.242, de 15-12-2017 – Altera o Decreto 6.558/2008, que institui a hora de verão.

DO-U de 18-12-2017 Decreto 9.240, de 15-12-2017 – Aprova o Programa de Dispêndios Globais para 2018 das empresas estatais federais.

DO-U de 18-12-2017 Decreto 9.237, de 15-12-2017 – Altera o Decreto 2.153/98, que organiza as Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais da
Marinha, e dispõe sobre as áreas de jurisdição dos Comandos de Distritos Navais.

DO-U de 18-12-2017 Decreto 9.235, de 15-12-2017 – Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de
educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de
ensino.

DO-U de 19-12-2017 Lei 13.540, de 18-12-2017 – Altera as Leis 7.990/89, e 8.001/90, para dispor sobre a Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais (CFEM).

* A íntegra dos atos federais encontra-se disponível no site www.advocaciadinamica.com.br


