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FAMÍLIA

LEI QUE FACILITA DIVÓRCIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É
SANCIONADA!

Foi publicada no DOU desta quarta-feira, 30, a lei 13.894/19, que garante à vítima de
violência doméstica e familiar assistência judiciária para o pedido de divórcio e prioridade de
tramitação de processos judiciais neste sentido.

Trechos que versavam sobre a opção da mulher de propor ação de divórcio ou de
dissolução de união estável no juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher foram
vetados.

Caberá ao juiz assegurar à mulher vítima de violência ou familiar o encaminhamento
para a assistência se ela desejar pedir o divórcio ou dissolução de união estável.

A norma alerta a lei  Maria da Penha para prever  a competência dos juizados  de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para realizar divórcios, separações, anulação de
casamento ou dissolução de união estável em casos de violência doméstica.

A lei também altera o CPC/15 e determina ser de competência do foro domiciliar da
vítima de violência  doméstica  a  ação de divórcio.  A  lei  prevê  a  intervenção obrigatória  do
Ministério Público para estabelecer a prioridade de tramitação desses processos.   

Por  fim,  autoridades  policiais  deverão  obrigatoriamente  prestarem  informação  às
vítimas acerca da possibilidade de os serviços de assistência judiciária ajuizarem as ações. 

Acatando considerações dos ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Mulher,
da  Família  e  dos  Direitos  Humanos,  o  vice-presidente  Hamilton  Mourão,  vetou  trechos  que
versavam  sobre  a opção da mulher  de propor  ação de divórcio  ou de dissolução de união
estável no juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Neste caso, estaria excluída a competência dos juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher pretensões relacionadas a partilha de bens. Ainda, a ação proposta pela
mulher teria preferência no juízo onde estivesse.  

De  acordo  com  as  razões  dos  vetos,  Mourão  explicou  que  esses  dispositivos,  ao
permitirem e regularem a possibilidade da propositura de ação de divórcio ou de dissolução de
união estável, guardam incompatibilidade com o objetivo desses juizados, especialmente no que
tange à ágil  tramitação das medidas protetivas  de urgência previstas  na lei  Maria da Penha.
Assim, segundo a mensagem, os dispositivos contrariam o interesse público.

FONTE:  https://www.migalhas.com.br/quentes/314090/lei-que-facilita-divorcio-a-vitimas-de-
violencia-domestica-e-sancionada-com-vetos.
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CONSUMIDOR

HOMEM RECEBERÁ R$ 50 MIL PELO CANCELAMENTO DE VOO QUE O FEZ
PERDER CONCURSO DA PMSC!

A negativa indevida de cobertura do plano de saúde não acarreta dano moral. Para
configurar  o dano,  é  preciso verificar  se  a conduta ilícita extrapolou o mero inadimplemento
contratual e gerou abalo aos direitos de personalidade do segurado.

Assim entendeu a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar pedido de danos
morais  em favor  de paciente.  No caso,  depois  de fazer  uma cirurgia cardíaca,  o homem foi
informado que o plano de saúde não pagaria os stents (próteses colocadas no interior da artéria
para prevenir obstruções) por falta de previsão contratual.

Por  O  Tribunal  de  Justiça  de  Santa  Catarina  confirmou  nesta  terça-feira  (4/2)  a
condenação de uma empresa área que será obrigada a indenizar um auxiliar de tesouraria em
R$ 50 mil, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A 3ª Câmara de Direito Civil, em
matéria sob a relatoria do desembargador Marcus Tulio Sartorato, decidiu que o cancelamento
de um voo e a consequente perda da chance de realizar a 2ª etapa do concurso para soldado
da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) configuraram dano moral passível de indenização.

Aprovado na prova teórica do concurso para soldado, o auxiliar de tesouraria adquiriu
uma passagem área da capital carioca para Florianópolis em maio de 2015. Para não perder o
dia  de  trabalho  em município  da  região  metropolitana  do Rio  de Janeiro  (RJ),  o  candidato
planejou  viajar  na  noite  anterior  à  prova.  O voo  partiu  do aeroporto  Santos  Dumont  e  faria
conexão em Congonhas,  em São Paulo.  Quando chegou à capital  paulista,  o candidato foi
informado pela empresa aérea de que o voo fora remarcado para o dia seguinte em virtude da
condição climática.

Ao  desembarcar  no  aeroporto  Hercílio  Luz  após  o  horário  do  exame  de  saúde
marcado para as 8h, o auxiliar de tesouraria foi desclassificado do concurso. Assim, o candidato
ajuizou ação de danos morais pelo cancelamento do voo e por perder a chance de realizar a
prova para soldado da PMSC. Condenada pelo juiz Rodrigo Coelho Rodrigues, na 4ª Vara Cível
da  comarca  de  Balneário  Camboriú,  a  empresa  apelou  ao  TJSC  em  busca  da  reforma  da
sentença.

A companhia  aérea alegou que não teve autorização da torre  para decolar  por
motivo  de  força  maior.  Esclareceu  que  prestou  todo  auxílio  ao  passageiro:  alimentação,
hospedagem  e  transporte  em  São  Paulo.  A  empresa  também  argumentou  que  não  ficou
comprovada a perda de chance por  parte  do apelado,  pois  ele tinha mera expectativa de
direito.

Em sua defesa, a companhia apresentou boletins meteorológicos do Rio de Janeiro e
não de São Paulo, onde o voo foi cancelado. "Assim, embora não se possa ter certeza de qual
seria o resultado final, é certo que a conduta da ré interrompeu o processo aleatório que poderia
conduzir o autor à aprovação. Tal interrupção frustrou por completo as chances do autor de obter
a vantagem desejada,  de modo que é cabível  a indenização pela chance perdida,  a qual
deverá ser arcada pela ré", concluiu o relator em seu voto.

Participaram também da sessão a desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta e
o desembargador Saul Steil. A decisão foi unânime (Apelação Cível n. 0308787-57.2018.8.24.0005).



FONTE: https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/homem-recebera-r-50-mil-pelo-cancelamento-de-
voo-que-o-fez-perder-concurso-da-pm?inheritRedirect=true  .  

AMBIENTAL

MUDANÇAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FEDERAIS AMBIENTAIS!

O  processo  administrativo  federal  para  apuração  de  infrações  ambientais  foi
regulamentado por Instrução Normativa Conjunta do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis)  e  ICMBIO  (Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da
Biodiversidade).

A Instrução Normativa Conjunta MMA IBAMA ICMBio nº 2, de 29 de janeiro de 2020, foi
publicada no Diário Oficial da União em 30/01/20 e passa a surtir efeitos em todos os processos de
autuação ambiental desde sua publicação.

Instituída a Equipe de Análise Preliminar - EAP do Núcleo de Conciliação Ambiental
(Nucam), este órgão ficará encarregado de realizar a análise preliminar da autuação, cabendo-
lhe:

I  -  convalidar  de  ofício  o  auto  de  infração  que apresentar  vício  sanável,  após  o
pronunciamento da Procuradoria Federal Especializada;

II  -  declarar  nulo  o  auto  de  infração  que  apresentar  vício  insanável,  após  o
pronunciamento da Procuradoria Federal Especializada;

III - analisar a regularidade da notificação do autuado;

IV  -  analisar  o  cabimento  da  conversão  da  multa  em  serviços  de  preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente;

V - decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas cautelares
e sobre a aplicação das demais sanções

O  julgamento  dos  recursos  interpostos  contra  autuação  serão  julgados  pelos
superintendentes estaduais do IBAMA ou ICMBIO. Ainda, versando sobre o processo administrativo
eletrônico,  a  nova  Instrução detalha  procedimentos  e  estimula  a  conciliação  entre  o  órgão
ambiental autuante e o autuado, prevendo a realização da audiência de conciliação, recurso
de ofício e possibilidade de retratação e anistia ao autuado.

Para os casos de multa simples, é possível encerrar o processo mediante o pagamento
antecipado com desconto; parcelamento ou conversão da multa em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Outro ponto a destacar é que a Instrução em comento também pormenoriza a forma
de cálculo para a penalidade de multa, fixando critérios para aferição da gravidade da infração,
capacidade econômica do ofendido e circunstâncias  atenuantes  e  agravantes  que incidem
para a definição do valor da penalidade. 

FONTE: https://www.migalhas.com.br/depeso/319756/alerta-ambiental-mudancas-nos-processos-
administrativos-federais-ambientais.
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PREVIDENCIÁRIO 

APOSENTADO NÃO PODE TROCAR BENEFÍCIO PARA GANHAR
MAIS!

 O STF (Supremo Tribunal Federal) negou, nesta quinta-feira (6), a possiblidade de o
aposentado renunciar  ao benefício  atual  para solicitar  um novo mais  vantajoso,  a chamada
reaposentação.

Esse sistema considera para o cálculo do INSS (Instituto Nacional  do Seguro Social)
apenas as contribuições feitas depois que o trabalhador se aposentou.  Ou seja, esse segurado
contribuiu durante um tempo suficiente para ter duas aposentadorias. Porém, a legislação veda
ao trabalhador usufruir de dois benefícios e, com isso, ele substitui a aposentadoria atual por uma
nova.

O advogado João Badari, especialista em direito previdenciário e sócio do escritório
Aith,  Badari  e  Luchin  Advogados,  afirma  que  respeita  a  decisão  do  STF,  mas  diz  que  ficou
decepcionado "porque esperava que o Supremo garantisse esse direito para o aposentado".  

Badari já havia falado que a reforma da Previdência deixou a reaposentação menos
atraente. Para solicitar a reaposentação, era preciso:

• Homem: contribuição por mais de 15 anos depois da aposentadoria e 65 anos de
idade

• Mulher: é obrigatório o mesmo período de contribuição e 62 anos de idade.
“De 30 casos que caberiam a ação de acordo com a regra anterior, apenas em nove

deles vale a pena entrar com ação pedindo a reaposentação. Os novos cálculos da reforma da
Previdência deixaram a medida vantajosa apenas para poucos casos”, ressalta Badari.

Confira duas simulações que a reaposentação seria vantajosa para o segurado:
Homem
Tem 69  anos  de idade e  contabilizou  16  anos  e  9  meses  de contribuição após  a

aposentadoria.

Com a reaposentação, seu benefício passará de R$ 2.983,91 para R$ 3.092,18
Mulher
Tem  66  anos  de  idade  e  somou  16  anos  e  5  meses  de  contribuição  após  a

aposentadoria.

Com a reaposentação, sua aposentadoria passará de R$ 1.289,66 para R$ 2.091,85.

FONTE: https://noticias.r7.com/economia/aposentado-nao-pode-trocar-beneficio-para-ganhar-
mais-06022020.
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TRIBUTÁRIO

CRISE FINANCEIRA NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE CRIMINAL PELA
APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA POR NÃO RECOLHIMENTO DE

ICMS!

É entendimento pacífico da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJSC)
que eventual  dificuldade financeira suportada pela pessoa jurídica à época dos fatos  não é
causa suficiente para ilidir seu representante legal da responsabilidade criminal pela apropriação
indébita tributária decorrente do não recolhimento de ICMS.

Com base nesta fundamentação, o colegiado negou provimento à apelação criminal
interposta por um empresário condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
sete meses e quinze dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de treze dias-
multa por infração ao art. 2º, II da Lei nº 8137/90 (que define crimes contra a ordem tributária,
econômica e contra as relações de consumo) por quatro vezes, em continuidade delitiva.

No  TJSC,  a  defesa  do  empresário  requereu  a  absolvição,  seja  “em  virtude  da
atipicidade formal  da conduta”,  seja  “por  inexigibilidade de conduta diversa”,  já  que o,  “foi
obrigado a deixar de recolher o tributo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS, pois, infelizmente, encontrou-se em forte crise mercadológica que impediu a empresa de
cumprir com suas obrigações com o fisco e com terceiros”.

O relator, desembargador Júlio César M. Ferreira de Melo, inicia seu voto afastando o
argumento de atipicidade formal da conduta, “posto que o Superior Tribunal de Justiça, a quem
compete  precipuamente  ‘uniformizar  a  interpretação  da  lei  federal  em  todo  o  Brasil’,  vem
proclamando que ‘o não recolhimento de ICMS em operações próprias é fato típico’”.

Citando jurisprudência da corte catarinense, o magistrado prossegue:

“[…]  De  mais  a  mais,  consigno  que  a  defesa  técnica  do  apelante  não  nega  a
imputação; por outro lado, sustenta que ele ‘foi obrigado a deixar de recolher o tributo Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, pois, infelizmente, encontrou-se em forte crise
mercadológica que impediu a empresa de cumprir  com suas obrigações  com o fisco e com
terceiros’. A investida, em que pese louvável, carece, ao meu ver, de substrato jurídico capaz de
levá-la ao sucesso.

Vale  dizer,  portanto,  que eventual  crise  financeira  suportada pela  pessoa jurídica,
ainda  que  comprovada,  não  tem  o  condão  de  ilidir  o  seu  representante  legal  da
responsabilidade”

A  votação  foi  unânime.  Participaram  do julgamento  os  desembargadores  Getúlio
Corrêa e Ernani Guetten de Almeida. Apelação Criminal número 0900018-72.2019.8.24.0038

FONTE:  https://www.juscatarina.com.br/2020/02/06/crise-financeira-nao-afasta-responsabilidade-
criminal-pela-apropriacao-indebita-tributaria-pelo-nao-recolhimento-de-icms/.
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VITÓRIAS MORADV
SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA NO TJSC!

O  Tribunal  de  Justiça  de  Santa  Catarina  manteve  a  sentença  procedente  para
condenar empresa de administração de Rodovia Federal a pagar a quantia R$ 52.500,00 a título
de indenização por danos materiais.

Neste caso, a autora requereu indenização no valor de R$ 31.570,90 a título de danos
emergentes  e  danos  materiais  em razão de acidente de trânsito  causado pela  presença de
animais de grande porte na pista, que desencadeou danos causados ao veículo da Requerente.

A MOR ADV sustentou em sua defesa que houve falha na prestação de serviços por
parte da Requerida.

Sobreveio  acórdão  confirmando  a  sentença  de  1ª  instância,  para  condenar  a
Requerida ao pagamento de R$ 52.500,00 a título de indenização por danos materiais e lucros
cessantes.

SENTENÇA JULGA IMPROCEDENTE PEDIDO DE DANO MORAL POR
APRESENTAÇÃO DE CHEQUE ANTES DO PRAZO "PRÉ-DATADO"!

 

A 2ª Vara Cível da Comarca de Laguna/SC julgou improcedente o pedido
de indenização por danos morais no valor de vinte salários mínimos por apresentação de cheque
antes do prazo "pré-datado".

O juiz acolheu a defesa realizada pela MOR ADV e julgou improcedente os pedidos da
Autora por entender que havia saldo suficiente na conta para satisfazer o pagamento do cheque
e não houve prova de que o valor seria utilizado para outro pagamento.
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 “Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo,
qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.”

Chico Xavier 


