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6. Embargos de declaração providos, assentando a inexigibilidade de devolução
dos valores recebidos, a título de pensão vitalícia aos ex-Governadores, ex- ViceGovernadores e substitutos constitucionais do Estado do Mato Grosso, até a data da
publicação do acórdão embargado.
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DECISÕES
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(Publicação determinada pela Lei nº 9.882, de 03.12.1999)
Julgamentos
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RELATOR
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(3)
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: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
ADV.(A/S)
: OTTO BANHO LICKS (RJ079412/) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.
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AM. CURIAE.
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Atos do Poder Judiciário
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO
DECISÕES
Ação Direta de Inconstitucionalidade e
Ação Declaratória de Constitucionalidade
(Publicação determinada pela Lei nº 9.868, de 10.11.1999)
Julgamentos
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.800
ORIGEM
: 5800 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED.
: AMAZONAS
RELATOR
: MIN. LUIZ FUX
REQTE.(S)
: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
ADV.(A/S)
: PATRICK ALVES COSTA (7993/B/MT, 409582/SP)
INTDO.(A/S)
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADV.(A/S)
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

(1)

Decisão: Após os votos dos Ministros Luiz Fux (Relator) e Roberto Barroso, que
julgavam procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, pediu vista
dos autos o Ministro Ricardo Lewandowski. Falaram: pelo requerente, o Dr. Rodrigo Saraiva
Marinho; pelo amicus curiae PARTIDO NOVO NACIONAL - NOVO o Dr. Flávio Henrique Unes
Pereira; pelo amicus curiae CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS - CNS, o Dr. Orlando
Maia Neto; pelo amicus curiae UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, o Dr. Carlos Mário da
Silva Velloso Filho; e, pelo amicus curiae ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - BRASSCOM, o Dr. André Zonaro
Giacchetta. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 6.12.2018.
Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Rosa Weber e Marco
Aurélio, que a julgavam prejudicada. No mérito, por unanimidade, julgou procedente a
arguição para declarar inconstitucional, in totum, a Lei Municipal de Fortaleza nº
10.553/2016, nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 08.05.2019.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou
procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 92/2010 do
Estado do Amazonas, nos termos do voto do Relator. Registrada a presença do Dr. Pedro
Paulo Salles Cristofaro, advogado do requerente. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 08.05.2019.
Acórdãos
EMB.DECL. NA
ORIGEM
PROCED.
RELATOR
EMBTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
EMBDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.601
(2)
: ADI - 4601 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
: MATO GROSSO
: MIN. LUIZ FUX
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
: PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO
: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO (18958/DF, 167075/MG, 2525/PI)
E OUTRO(A/S)
: GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO

Secretaria Judiciária
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS
Secretária

Atos do Poder Executivo

Decisão: O Tribunal, por maioria, deu provimento aos embargos de declaração,
nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual
de 29.3.2019 a 4.4.2019.
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º,
PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO.
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICEGOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À
ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO,
REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO. NATUREZA ALIMENTAR DAS
VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE SE
MODULAR DOS EFEITOS DA DECISÃO, PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS
VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. A pensão vitalícia paga aos ex-governadores, vice governadores ou
substitutos constitucionais, quando suprimida reclama a modulação quanto ao dever de
ressarcimento, à luz da boa fé e da segurança jurídica.
2. O acórdão embargado deu interpretação conforme a Constituição Federal ao
artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, para
declarar que o trecho "respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal" não
autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores,
ex-vice-governadores e substitutos constitucionais, ante o entendimento de que o princípio
do direito adquirido não pode ser invocado para albergar situações ofensivas à
Constituição, como, na hipótese, aos princípios federativo, republicano, da impessoalidade,
da moralidade e da igualdade.
3. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a preservação do
recebimento da referida pensão vitalícia, máxime quando baseada em previsão inconstitucional.
4. O direito adquirido à percepção de benefício distingue-se do direito à
preservação patrimonial de montante já percebido, assegurado, nos termos do artigo 27 da
Lei 9.868/1999, por força da segurança jurídica.
5. In casu, o caráter alimentar da vantagem remuneratória percebida de boa-fé, dada
a ressalva contida na parte final do Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso,
com suposto fundamento constitucional, afasta o dever de ressarcimento das verbas recebidas a
título de pensão mensal e vitalícia. Precedentes: ADI 4884 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal
Pleno, Dje 08/10/2018; e ADI 3791, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 27/08/2010.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019051500001
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DECRETO Nº 9.791, DE 14 DE MAIO DE 2019
Aprova o Plano Nacional de Turismo 2018-2022.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6º, parágrafo único, da Lei
nº 11.771, de 17 de setembro de 2008,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Turismo 2018-2022, com o objetivo de
ordenar as ações governamentais e de orientar a atuação do Estado e a utilização dos recursos
públicos para o desenvolvimento do turismo nacional.
§ 1º O Plano Nacional de Turismo 2018-2022 será executado em regime de
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
§ 2º O Ministério do Turismo estimulará a elaboração de planos estaduais,
distrital, regionais e municipais de desenvolvimento turístico, em conformidade com o Plano
Nacional de Turismo 2018-2022, com o objetivo de fortalecer a gestão descentralizada.
Art. 2º São metas globais do Plano Nacional de Turismo 2018-2022:
I - aumentar a entrada anual de visitantes internacionais no País, de seis milhões e
quinhentas mil pessoas para doze milhões de pessoas;
II - aumentar a receita gerada pelos visitantes internacionais no País, de US$
6.500.000.000,00 (seis bilhões e quinhentos milhões de dólares) para US$ 19.000.000.000,00
(dezenove bilhões de dólares);
III - aumentar o número de viagens de turistas brasileiros pelo País, de sessenta
milhões de pessoas para cem milhões de pessoas; e
IV - aumentar o número de vagas para empregos no setor de turismo, de sete
milhões para nove milhões.
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Art. 3º São diretrizes do Plano Nacional de Turismo 2018-2022:

1. estimular o desenvolvimento de novas atividades turísticas que incorporem
aspectos da produção local, da cultura e da culinária regional; e

I - fortalecimento da regionalização do turismo;

2. apoiar e articular ações para promover e ampliar os canais de comercialização
dos produtos associados ao turismo e das iniciativas de turismo de base local;

II - melhoria da qualidade e da competitividade no setor de turismo;
III - incentivo à inovação; e

c) possibilitar o acesso democrático de públicos prioritários à atividade turística:

IV - promoção da sustentabilidade.

1. definir as diretrizes para o desenvolvimento do turismo social;
2. estimular o desenvolvimento do turismo para que seja acessível a todos; e

Art. 4º O Plano Nacional de Turismo 2018-2022 será executado com base nas linhas
de atuação, observados os seguintes objetivos, iniciativas e estratégias:

3. sensibilizar o setor de turismo para a inclusão das pessoas idosas; e

I - ordenamento, gestão e monitoramento:

d) intensificar o combate à violação dos direitos das crianças e dos adolescentes no

a) fortalecer a gestão descentralizada do turismo:

turismo:

1. estimular o funcionamento e fortalecer o Sistema Nacional de Turismo;

1. intensificar parcerias institucionais com agentes governamentais, organismos
internacionais e setor privado para a definição e a implementação de agenda conjunta, com
vistas ao combate à violação dos direitos de crianças e de adolescentes no turismo; e

2. estimular a formação de redes para a gestão do turismo; e

2. incentivar a adoção de códigos de conduta profissional ou outras práticas
relacionadas com o comportamento profissional, em conformidade com o Código de Ética
Mundial para o Turismo da Organização Mundial do Turismo - OMT; e

3. estimular as parcerias no turismo e a gestão compartilhada dos recursos
destinados ao turismo;
pública:
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b) apoiar o planejamento no turismo, integrado ao setor de segurança

V - marketing e apoio à comercialização:
a) promover, em âmbito nacional e internacional, os destinos e os produtos
turísticos do País:

1. estimular e apoiar o planejamento no turismo em âmbito estadual, distrital,
regional e municipal; e

1. redefinir os destinos do País prioritários para a promoção nacional e internacional;

2. incentivar soluções de segurança pública que envolvam o setor de turismo;

2. desenvolver novas ferramentas para armazenamento e divulgação de
informações turísticas e mercadológicas dos destinos do País;

c) aperfeiçoar a legislação do setor de turismo, com vistas a estruturar a atividade
turística, melhorar o ambiente de negócios e estimular os investimentos;

3. ampliar, para fins promocionais, a utilização da inteligência de mercado no turismo;

d) ampliar e aprimorar estudos e pesquisas em turismo:

4. promover projetos de relacionamento com a imprensa;

1. efetivar e apoiar a estruturação de uma rede de observatórios de turismo em
âmbito nacional;

5. incentivar eventos geradores de fluxos turísticos; e
6. fortalecer a cooperação na promoção do turismo no País;

2. viabilizar a implementação da conta satélite do turismo;
3. ampliar a divulgação e o acesso às informações e aos dados relacionados com o
setor de turismo; e

b) definir o posicionamento estratégico do País como produto turístico e elaborar
plano integrado de posicionamento de imagem do País; e

4. estimular a realização de estudos, com a finalidade de conhecer os mercados-alvo; e

c) intensificar ações para facilitação de vistos de visita e promover diálogos com
países considerados estratégicos.

e) fortalecer e aperfeiçoar o monitoramento da atividade turística no País:

Art. 5º Ato do Ministro de Estado do Turismo disporá sobre os indicadores do Plano
Nacional de Turismo 2018-2022 no prazo de trinta dias, contado da data de publicação deste
Decreto.

1. padronizar os indicadores de monitoramento do turismo;
2. monitorar o desempenho da economia do turismo nos Municípios; e

Art. 6º O Plano Nacional de Turismo 2018-2022 terá suas metas globais, suas
iniciativas e seus objetivos monitorados e avaliados pelo Ministério do Turismo, por meio de
sistema informatizado.

3. monitorar o ordenamento e a estruturação dos segmentos do setor de turismo e
o desempenho das atividades econômicas direcionadas ao turismo;

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

II - estruturação do turismo brasileiro:
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a) melhorar a infraestrutura nos destinos e nas regiões turísticas do País:
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1. estimular projetos de sinalização turística inteligente e interativa;
2. promover a infraestrutura necessária para permitir o acesso de pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida aos atrativos turísticos; e
turismo;

DECRETO Nº 9.792, DE 14 DE MAIO DE 2019
Regulamenta o inciso III do parágrafo único do art. 11-A
da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que dispõe
sobre a exigência de inscrição do motorista de
transporte remunerado privado individual de
passageiros como contribuinte individual do Regime
Geral de Previdência Social.

3. elaborar plano integrado de desenvolvimento da infraestrutura logística para o

b) promover e facilitar a atração de investimentos e a oferta de linhas de crédito
para o turismo:
1. ampliar a oferta de recursos para fomento e incentivo ao setor de turismo; e

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 11-A, parágrafo único,
inciso III, da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,

2. criar e implementar um modelo que reduza a burocracia nas transferências de
recursos intergovernamentais; e

DECRETA:

c) aprimorar a oferta turística nacional:

Art. 1º Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e
fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, além das
exigências previstas na Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, a inscrição do motorista como
contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social.

1. promover a valorização do patrimônio cultural e natural para visitação turística;
2. estimular o desenvolvimento de destinos turísticos inteligentes; e
3. estimular o desenvolvimento segmentado dos produtos turísticos do País;

Art. 2º A inscrição como segurado contribuinte individual será feita diretamente pelo
motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, preferencialmente pelos
canais eletrônicos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

III - formalização e qualificação no turismo:
a) ampliar a formalização dos prestadores de serviços turísticos:

Parágrafo único. O motorista poderá optar pela inscrição como microempreendedor
individual, desde que atenda aos requisitos de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006.

1. ampliar as parcerias para fortalecer e intensificar as ações de fiscalização dos
prestadores de serviços turísticos; e
turista; e

Art. 3º A comprovação da inscrição perante as empresas responsáveis por
aplicativos ou por outras plataformas digitais de transporte remunerado privado individual de
passageiros é de responsabilidade do motorista e caberá ao INSS fornecer os respectivos
comprovantes, preferencialmente por meio de seus canais eletrônicos de atendimento.

2. fortalecer o relacionamento com os prestadores de serviços turísticos e com o
b) intensificar a qualificação no turismo:

§ 1º Para fins da confirmação da existência ou não da inscrição dos segurados no
Cadastro Nacional de Informações Sociais e do respectivo número de inscrição, as empresas
responsáveis pelos aplicativos ou por outras plataformas digitais de transporte remunerado
privado individual de passageiros poderão firmar, após autorização do INSS, contrato de
prestação de serviços com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social Dataprev, ressalvado o acesso aos dados protegidos pelo sigilo fiscal.

1. estimular a qualificação do turismo nos setores público e privado;
2. estimular a modernização e a atualização contínua da grade curricular dos cursos
relacionados com o setor de turismo; e
3. incentivar a constituição de parâmetros para a certificação de empresas e
atividades do turismo;

§ 2º Os dados necessários ao cumprimento do disposto neste artigo serão
disponibilizados, por meio eletrônico, a cada empresa exploradora, que será responsável pelo
custeio do acesso direto às informações dos sistemas do INSS e pela manutenção do sigilo dos
dados, nos termos do disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

IV - incentivo ao turismo responsável:
a) estimular a adoção de práticas sustentáveis no setor de turismo:

Art. 4º O motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros
recolherá sua contribuição ao Regime Geral de Previdência Social por iniciativa própria, nos
termos do disposto no inciso II do caput do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

1. promover o desenvolvimento de políticas de turismo responsável em âmbito
estadual, distrital, regional e municipal;
2. premiar e disseminar boas práticas de turismo sustentável; e

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

3. intensificar a realização de campanhas de sensibilização para o consumo consciente;

Brasília, 14 de maio de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

b) promover a integração da produção local à cadeia produtiva do turismo e o
desenvolvimento do turismo de base local:
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