
PETIÇÃO 7.670 PARANÁ

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) :LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
ADV.(A/S) : JOSE PAULO SEPULVEDA PERTENCE E 

OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DESPACHO: 1.  Trata-se  de medida cautelar  requerida em favor de 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA em que se busca a atribuição de eficácia 
suspensiva a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido 
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

A parte  requerente,  em sede  cautelar,  almeja  concessão  de  efeito 
suspensivo à luz dos fundamentos e argumentos veiculados no recurso 
extraordinário. Deduziu o pedido em momento no qual ainda inocorrente 
juízo  do  Tribunal  de  origem,  positivo  ou  negativa,  acerca  da 
admissibilidade dos recursos excepcionais.

Determinei a abertura de vista à PGR em 11.6.2018. 
Há  réu  preso  e  respectivo  pedido  de  tutela  de  urgência, 

configurando-se  hipóteses  da  prioridade  prevista  na  regra  normativa 
vigente (inciso III, art. 145, RISFT). 

É o relatório.
2. Ao STF prevê a Constituição Federal, em seu art. 102, ao atribuir-

lhe  a  guarda  da  Constituição,  a  competência  para  julgar  (inciso  III), 
mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância,  quando a  decisão  recorrida  suscitar  matérias  dentre  aquelas 
previstas em alíneas daquela regra (art. 102, III).

É o caso, segundo alega o recorrente. 
O pedido cautelar apresentado se insere, substancialmente, na base 

argumentativa do cabimento do próprio extraordinário, ainda que sede 
de verificação dos requisitos da tutela cautelar. Ressalto, ainda, o caráter 
acessório próprio das medidas cautelares. 

E, em assim sendo, vê-se que a regra contida no Regimento Interno 
deste STF remete o tema à apreciação da Turma respectiva, pois prevê o 
inciso III do art. 9 do RISTF que compete às Turmas julgar, em recurso 
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extraordinário,  as  causas  que  hoje  se  enfeixam  no  art.  102,  inciso  III, 
alíneas “a”, “b”, e “c”. 

Sem prejuízo de tal  previsão,  a  Turma ou Relator podem suscitar 
remessa ao Pleno, consoante prevê o regimento. Na mesma direção: HC 
143.333/PR, de minha relatoria, julgado pelo Tribunal Pleno em 12.4.2018.

3. Nada obstante, ao ver desta relatoria, a divergência que havia, em 
pontos relevantes, entre as Turmas, já foi suscitada por este Relator, nos 
termos do parágrafo único do art. 22 do RISTF.

Tais  pontos  foram examinados  no âmbito  do  Tribunal  Pleno (HC 
152.752/PR, julgado em 5.4.2018), acarretando entendimento majoritário 
na construção da deliberação colegiada, sem embargo das ressalvas feitas 
pelos  doutos  entendimentos  divergentes  que  integraram  a  respeitável 
corrente minoritária.

Por  tal  razão,  indico  o  feito  à  pauta  da  Segunda  Turma  para 
julgamento  em  26.6.2018,  a  critério  da  ilustre  Presidência,  diante  dos 
afazeres daquele colegiado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Brasília, 15 de junho de 2018.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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